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Den gode historie
På side 32 kan man læse om et udvidet samarbejde mellem jordejer, jagtvæsen og jagthundefolket, der giver endnu bedre forhold
for faunaen i agerlandet. På side 18 er der en
lille reportage om Økologisk Landsforening,
som laver interview med en landmand og
en jagthundemand, hvor sidstnævnte var
årsagen til, at man kom i gang med en mere
naturvenlig landbrugsdrift på stedet.
Det er sådanne historier, vi godt kan lide.
Hundefolk, os med de stående jagthunde,
der er igangsættere for biotoppleje, der i den
sidste ende giver en god bestand af markvildt, som vi så kan have gavn af til træning,
prøver og jagt.
I ﬂere år mente vi vel egentlig, at det var
os, der havde patent på den historiefortælling. Vi stod vagt om markvildtet. Vi var
garanter for, at der rundt omkring blev
taget initiativer, som skabte gode områder
for såvel jagtbare som ikke jagtbare arter i
almindelighed og agerhønen i særdeleshed.
Det var vel også i det lys, at FJD i sin tid
oprettede en agerhønefond og indstiftede
Markvildtprisen (nu overtaget af SJD).
Og vi kan selvfølgelig stadig trække
eksempler frem, hvor det er jægerne med de
stående hunde, som har været en afgørende
faktor for, at der i et eller andet område er
gjort en særlig indsats. Men hvis vi tager
nogle andre ”briller” på, så er spørgsmålet
ret beset, om vi ikke inden for de seneste år
er blevet overhalet indenom af andre grønne
organisationer og foreninger, hvilket betyder, at vi ikke længere har patent på ”den

Løst og fast
Referater
Referater fra udvalgsmøder, bestyrelsesmøder mv. kan altid ses på SJDs hjemmeside.

Agerhønetælling
Forårets agerhønetælling er nu gjort op. Det
er ikke blevet talt i alle områder. Enkelte
terræner var så våde, at det ikke var muligt
at færdes, andre blev ikke talt p.g.a. corona,
da man her har tradition for et større arrangement i forbindelse med tællingerne.
Tællingerne kan ses på SJDs hjemmeside.
Udvalget for markvildt og natur.

Foto: Annette Laursen.
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gode historie”.
Hvis det skyldes, at andre har fået øjnene
op for alt det, vi fremhævede for 10 og 20 år
siden, så er det jo ﬁnt nok. Et godt eksempel
på dette er projekt faunastriber. Men hvis
har vi tabt ”serveretten”, fordi vi begynder
at ﬁnde de nemme løsninger, f. eks. bare at
sætte fugle ud, så ser det knap så godt ud.
Der er ikke noget i vejen med at sætte fugle
ud, hvis de er sunde og stærke og kan klare
såvel vind og vejr som prædatorer, og sætter
vi så fuglene ud på gode terræner, hvor der
er arbejdet med terrænplejen og skabt skjul
og fødemuligheder til efterår og vinter, så er
alt i den skønneste orden.
Det er for længst slået fast med syvtommersøm, at hvis udsætning skal have værdi
på længere sigt end den prøve- og jagtsæson, der venter lige om hjørnet, så skal
biotoperne være i orden, og der skal være
arbejdet målrettet med terrænplejen i forhold
til agerhøns og fasaner. Det er den gode
historie, for laves den terrænpleje rigtig, vil
det gavne en lang række andre agerlandsarter, som ikke står på den jagtbare liste, og så
har vi virkelig noget at være stolte af.
Nu kan vi næppe erobre eneretten til de
gode historier tilbage og heldigvis for det,
for rent faktisk har vi ikke en ”kinamands
chance” for at komme i land med den store
drøm om et landbrugsland, hvor eﬀektivt
landbrug går hånd i hånd med en varieret og
rig agerlandsnatur, uden at mange arbejder
sammen og forsøger at trække udviklingen i
samme retning.

Det drejer sig om
landbrugets organisationer, Danmarks
Jægerforbund, DN,
DOF, biavlere mm.
Vi skal alle have
medejerskab til
større biodiversitet i det åbne land.
Men hvad kan vi så gøre? Først og fremmest kan vi være med til at sætte projekter
i søen, der giver mere natur i agerlandet. Vi
(såvel organisation og klubber som det enkelte medlem) kan sørge for, at de områder
og terræner, vi ønsker at anvende til prøver
og træning af vore hunde, er områder, hvor
vi investerer i at sikre større naturværdier i
almindelighed og bedre forhold for agerhønen i særdeleshed.
Det vil kræve tid. Det vil kræve kræfter,
og det vil kræve penge. Men det ville være
fantastisk, hvis vi, SJD, de tilknyttede
specialklubber og deres medlemmer, i de
kommende år blev kendt for at være den organisation, de foreninger og de jægere, som
går forrest, når sloganet om mangfoldighed i
agerlandet skal føres ud i livet.
Det vil være en god historie, og det vil
sikre, at kommende generationer af unge jægere får mulighed for at gå på jagt i det åbne
land og derfor naturligt vil vælge en stående
jagthund som jagtkammerat.
God sommer
Flemming Østergaard
Redaktør

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

Nye markprøvedommere
SJD kan herved meddele at DKK har tildelt
følgende autorisation som markprøvedommere:
Engelske markprøvedommere:
Bjarne Nørhave født 22.08.1965 Kløvervej
9, 4653 Karise Tlf. 4070 4840 E-mail: bn@
jan-nielsen-as.dk.
Medlem af Dansk Breton Klub, Danmarks
Jægerforbund og Dansk Kennel Klub
Thomas Stenbek født 5.01.1978 Ringvej 28,
4750 Lundby Tlf. 4186 6388 E-mail: tvs@
eogp.dk.
Medlem af Dansk Breton Klub, Danmarks
Jægerforbund og Dansk Kennel Klub
Kontinentale markprøvedommere:
Michael Pedersen født 30.05.1965 Gårdvejen 2, 4500 Nykøbing Sjælland Tlf. 2517
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Indberet udsætning
Sæsonen for udsætning af fasaner og agerhøns står lige for døren. Husk at indberette
din/dine udsætning/udsætninger på Naturstyrelsens hjemmeside.
FØ.
6074 E-mail: michael.j@pedersen.mail.dk.
Medlem af Dansk Münsterländer Klub,
Danmarks Jægerforbund og Dansk Kennel
Klub.
Kim Rasmussen født 26.09.1962 Dreyersvænget 1, 7000 Fredericia Tlf. 2299 0078
E-mail: kim_bernhard@hotmail.com.
Medlem af Dansk Ruhår Klub, Danmarks
Jægerforbund og Dansk Kennel Klub
Per Stouby født 25.10.1959 Barsebæk
66, 4300 Holbæk Tlf. 2482 2624 E-mail:
pstouby@hotmail.com.
Medlem af Dansk Vizsla Klub, Danmarks
Jægerforbund og Dansk Kennel Klub
Vi ønsker tillykke med autorisationen og
ser frem til at se de nye dommere i aktion,
når prøverne genoptages.
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Gennem mere end 40 år har Niggeloh udviklet og designet
produkter til hundefolk, jægere og naturelskere.
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Se det komplette
Niggeloh sortiment til
din hund i
DET STORE DANSKE
JAGT & OUTDOOR
KATALOG
på guntex.dk
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”Grip” skulderline
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Fås i sort - totallængde 3,20 m i henholdsvis 15 og 20 mm,
samt i orange 20 mm.
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Fås i forskellige størrelser i farverne brun
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Fås i forskellige størrelser i brun læder.
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Nøglen til succes er
god kontakt mellem
hund og fører.
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SOMMERTRÆNING

Kontakt, ro og
selvkontrol
Der behøver ikke hele tiden at være fuld
fart på. Det kan faktisk være til stor
skade for hunden, fordi den ikke lærer at
slappe af. I virkeligheden må den godt
kede sig. Her er lidt inspiration til sommerens træning.

Tekst og foto: Annette Laursen
Et place board er nemt at tage med ud på træningspladsen.

Når den nye hvalp hentes, er forventningerne store, og man kan
næsten ikke vente med at komme i gang med træningen. Men at
lære hvalpen, at der hele tiden skal ske noget, er ikke det bedste.
De bedste resultater opnås ved at lære hvalpen de helt basale ting
som kontakt, ro og selvkontrol først.
En hund, som kan forholde sig rolig, når der sker meget omkring
den, og som kan kontrollere sin lyst til at agere på en uhensigtsmæssig måde, har nemmere ved at holde fokus og koncentrere sig
om de opgaver, den får i løbet af et langt jagtliv.
Der er ikke noget værre end at sidde på andetræk og høre på en
hund, som piber og får den ene kommando efter den anden om at
sætte sig. Den er så opkørt af situationen, at den for længst er holdt
op med at høre efter. Vi har alle sammen hørt hunde, som ankommer til en træningsplads, hvor de sidder og hyler og skriger i bilen,
indtil fører tager dem ud. Det gør de, fordi deres forventninger til,
at nu skal der ske noget spændende, tager over, og de har ingen
selvkontrol.

Kontakt og atter kontakt
Kontakt er fundamentet for hund og jægers fremtidige samarbejde.
Det første, hvalpen skal lære, er øjenkontakt. Dette kan med fordel
indlæres ved hjælp af godbidder. Hold hænderne ned langs siden
med en godbid i hver hånd. Hvalpen vil søge godbidden i starten,
men på et eller andet tidspunkt vil den kigge føreren i øjnene, og
det er i det splitsekund, at rosen og godbidden skal falde.
Der skal ikke laves lyde eller gives kommandoer, hvalpen skal
selv løse det og ﬁnde ud af, at når den kigger føreren i øjnene, så
sker der noget godt.
Denne øvelse holdes løbende ved lige, og har hunden lært øvelsen
korrekt, vil den i fremtiden søge øjenkontakt, inden den foretager
sig noget. Ligger denne lyst til at tage kontakt til fører på rygraden,
vil det senere være lettere at arbejde med hunden, når der er springende eller ﬂyvende vildt i nærheden af den.
Et andet sted, hvor øjenkontakt er en super hjælp, er ved aﬂevering af et apportemne. Ved hunden at den skal tage øjenkontakt,

Jagthunden nr. 3/2020
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Impulskontrol i kaningård. Hund vil mægtig gerne sætte efter kaninen, men bevarer kontrollen over sig selv og bliver siddende.

God træning kan også være at
sidde på sin mås i lang tid og
lave ingenting.
inden den aﬂeverer, så er der ikke mange
muligheder for at smide emnet, hvor det
ikke er ønsket.
Youtube tilbyder masser af videoer med
hundetræning og øjenkontakt.
Brug place board
Selvkontrol eller impulskontrol gør, at hunden kan bevare roen og venter med at agere,
til den bliver bedt om det. Manglende
selvkontrol giver urolige og ukoncentrerede
hunde, der ikke har så let ved at modtage
læring. Ofte er det føreren, som har været
en forstærkende faktor, når det drejer sig
om manglende selvkontrol hos hunden.
Selvkontrol og ro skal som alt andet
indlæres og forbedres via træning. Her kan
arbejdet med place boards være til stor
hjælp. Ideen med place boards stammer fra
dumptørernes træning med de store rovdyr.
Når rovdyrene havde lært at sidde på deres
afgrænsede plads, slappede de af og fandt
ikke på andre ting, som f.eks. at angribe
træneren.
Dette blev overført til hundetræning, og
når place boarded er indlært, bliver det et
helle for hunden. Her har den kun et lille
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afgrænset område at forholde sig til og kan
uden stress sidde og afvente næste opgave.
Den opbygger derfor ikke forventninger,
som hvis de ikke indfries, vil komme til
udslag i uhensigtsmæssig opførsel.
Der ﬁndes et utal af gode læringsvideoer
på nettet, hvor man kan se, hvordan der
bedst arbejdes med placeboards.
Nogle vil synes at place boards er noget
nymodens pjat. Men prøv det, metoden har
så mange fordele og muligheder, som også
kan bruges i arbejdet med de stående hunde.
Place board er også et perfekt redskab
senere i hundens oplæring, når den skal
aﬂevere et apportemne. Fører stiller sig
bag place boarded, så hunden helt naturligt vil skulle gå op på placeboarded, når
den kommer hen til fører. Hunden ved, at
place boarded er det sted, hvor man holder
ro. Nu bliver den der og aﬂeverer stille og
roligt apportemnet til fører, når øjenkontakt
er etableret. Altså ikke noget med at tage
æresrunder eller smide emnet i utide. Hunden har lært; at når den kommer til place
boarded, så sætter den sig ned, bliver der og
gør intet, før den får besked på det. Når den
gode rutine omkring aﬂevering af apportemnet et indlært, er det som regel ikke noget
problem at gå væk fra place boarded, for
nu ligger rutinen omkring aﬂevering helt
naturligt i hunden.
Kontrol over situationen
En anden årsag til, at nogle hunde fuldstænJagthunden nr. 3/2020

dig mangler evnen til at udvise selvkontrol,
er, at de konstant forventer, at der sker
noget. Hver gang, hunden er sat i bilen, er
den kørt til marken og har fået lov at løbe,
eller den er kørt til hundetræning, hvor der
er sket masser af spændende ting.
En god ide er at tage hunden med, men
ikke foretage sig noget med den. Enten bliver den i bilen eller også kommer den kun
ud med snor på og får ikke lov at foretage
sig noget som helst. Den skal heller ikke
have lov til at hilse på andre hunde. På den
måde lærer den ikke at opbygge forventninger, når den tages ud. For nogle hunde er
den bedste træning blot at være på træningspladsen uden selv at gøre noget, men
blot forholde sig i ro og se på, at de andre
hunde arbejder.
God træning er ikke altid, at hunden skal
lave så meget som muligt, god træning kan
også være at sidde på sin mås i lang tid og
lave ingenting.
Med stående hunde har vi rigtig meget
brug for selvkontrol og ro. Det er en hårﬁn
balancegang når vi først beder hunden om
at avancere på vildt, den har stand for, for
så i et splitsekund senere at forvente, at
hunden respekterer det bortløbende eller
ﬂyvende vildt som rejses. Har hunden i
andre situationer svært ved selvkontrol og
ro, så går det helt galt i forbindelse med
levende vildt. Og får hunden for mange
dårlige oplevelser i forbindelse med afvikling af en stand, ja så er der ikke langt til

det punkt, hvor den bliver træg i avancen.
Derfor er det en fordel at arbejde med selvkontrol og ro, uden der er stand og avance
involveret.
Arbejd i stedet med ro og selvkontrol
under mere kontrollerede former. Der er
mange muligheder. Et kaninskind monteret
på en elastik, due ﬂusher, dummyskyder
og kaningård er nogle af de træningsmuligheder, der er. Kaninskind og elastik kan
købes for et par hundrede kroner og er et
ﬁnt opstartsværktøj til den unge hund. Kan
den slappe helt af og forholde sig i ro, når
kaninskindet suser forbi, kan den snart
udfordres mere.
Tamduer er også gode ved indlæring af
ro. De er nemme at håndtere og ﬂyver blot
hjem til dueslaget igen. Det er ikke nødvendig at bruge dueﬂusher. Sæt hunden af og få
en kammerat til at slippe en due ind foran
hunden. Gentagelse efter gentagelse gør, at
hunden til sidst ved, den ikke skal foretage
sig noget, når den hører ﬂaksende vinger eller ser fuglen ﬂyve. Den har altså ingen forventning om, at den skal foretage sig noget
andet end at sidde stille. Hunden får derfor
nemmere ved at kontrollere sine impulser i
det øjeblik, den selv rejser en fugl.
Rundt om i landet ﬁndes ﬂere steder
kaningårde, hvor det er muligt at købe
træningstid. Her er hundens eneste opgave
at sidde helt stille og forholde sig i ro, når
kaninerne løber rundt. Det første stykke tid
kan det for nogle hunde være meget svært,
og lysten til at sætte efter kaninerne er stor.
Her er hunden selvfølgelig i bånd og hjælpes ved øjenkontakt og små lydighedsøveler til at ﬂytte fokus og få mere ro på.
På et tidspunkt får hunden kontrol over
sig selv. Den ﬁnder stadig kaninerne meget
interessante, men den har lært at kontrollere
sine egne impulser i en sådan grad, at den
forholder sig i ro og kan slappe af.

Når hunden kan holde sig i ro, uden at
fører er lige i nærheden, kan næste niveau
være apporteringsopgaver i kaningården.
Når hunden kan udføre aporteringsopgaver,
selv om kaninerne løber rundt, så er man
nået i mål med at have lært hunden selvkontrol og fokus på opgaven.

At en hund kan sidde stille i en kaningård,
gør ikke, at den ikke vil løbe efter en hare,
hvis den får mulighed for det, men den vil
måske tænke sig om en ekstra gang, inden
den sætter efter og ikke være så intens. Og
er stopﬂøjet tillige indlært korrekt, så er
man på rette vej.

Kan hunden vise selvkontrol i denne situation,
har den også nemmere ved det på jagten.

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

9

Det er hundens pligt

at tage

STAND

Stram og koncentreret.
Altid en oplevelse for jægeren.
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Tekst: Harris Jensen
Foto: Kim Henriksen m. ﬂ.

I en ond tid i Coronaens skygge, kan man jo bruge tid på at filosofere
over den stående jagthunds adelsmærke. Til ære for nye og unge hundeførere? Men også gerne til ære for de ældre og gamle, som måske
tilmed bliver inspireret til en kommentar?

Overskriftens udtryk stammer fra en – for længst afdød – fynsk jæger og hundemand, som var med i den gruppe af markante fynske
pointerfolk, der i sidste halvdel af 1900-tallet udgjorde en magtfaktor i den engelske markprøveverden.
Mange topresultater blev opnået af fynboerne, og de satte tydelige
ﬁngeraftryk på jagthundepolitikken.
Denne artikel tager derfor udgangspunkt i overskriften. Nostalgien må vente til en anden gang. Men der er vist ingen tvivl om,
at en overordentlig væsentlig årsag til, at vi har valgt en stående
jagthund, er at hunden tager stand. Det er så enkelt, at det næsten er
banalt.
At mange af de stående jagthunderacer i tilgift giver os visuelle
nydelser, når de viser søg, fart og stil af høj æstetisk værdi, er blot
en væsentlig tillægsgevinst til standen.
Bør være en medfødt evne
Men lad os vende tilbage til overskriften. Selvfølgelig er det hundens pligt at tage stand. Eller sagt med andre ord: Det skal ligge
i hundens gener, at den pludselig en dag tager stand, når den har
mødt et antal fugle på mark eller i skov.
Nogle hunde tager stort set stand første gang, de møder færten af
agerhøns eller fasaner, mens andre skal præsenteres for et betydeligt antal, før de tager en brugbar stand.
En solid grunddressur, hvor hunden har lært at efterkomme kommandoer som stop, sit eller dæk kan i høj grad fremskynde det
øjeblik, hvor hunden til ejerens store glæde stivner i en fascinerende stand.
Nogle få hunde skal have særlig undervisning for at efterkomme
førerens brændende og konstant stigende ønske om at leve op til sin
titel som stående jagthund, og ganske enkelte individer opnår aldrig
at tage en brugbar stand.
Denne artikel skal ikke handle om de sidstnævnte hunde. Men
som minimum burde de bandlyses fra avl for livstid. For unge og
nye håbefulde hundeejere er de en katastrofe.
Den perfekte stand er for virtuoser
Kvaliteten af hundens arbejde, før den tager stand, er væsentligt for
succes med det, som det hele handler om: At bringe fugl for bøssen.
En hund kan sjældent ”nusse sig” til en stand; overraskelsesmomentet for fuglen er væsentligt, når den skal vælge at trykke, fordi
den pludseligt mærker en fare. Det er blandt andet derfor, farten
vægtes højt, når hunden på markprøver bedømmes på åbent felt.
Men det kan også være, at fuglene i første omgang vælger ikke at
trykke. Hvem har ikke i roerne oplevet den gamle fasankok, som i
roemarken, længe inden hunden overhovedet er i nærheden af den,
forsøger at undvige til fods under roebladene.
Eller hønseﬂokken som i stubmarken på usynlig vis forsøger at
undgå faren på samme vis. Især sidst på jagtsæsonen ved agerhøns
og fasaner godt, hvad det handler om.
Og det er i disse situationer, at hunden skal vise sin virtuositet:
Alene ved næsens hjælp, skal den vælge at tage stand på den
afstand, hvor fugle vælger at trykke, og i samme øjeblik fuglen

Hunde, der aldrig opnår at tage brugbar stand, burde
som minimum bandlyses fra avl for livstid. For unge og
nye håbefulde hundeejere er de en katastrofe.

Nogle hunde tager stand allerede som hvalpe. Foto: Hanne Buhr.

forsøger at undvige, skal hunden følge op og igen nagle den.
Og dette arbejde udføres med den konstante risikofaktor, at fasanen eller agerhønen pludselig letter. (Og dommeren på en markprøve måske vælger at beskylde hunden for ”at gå fugl op”).
Her tæller kun hundens erfaring
At se en ung hund tage stand, udløse og følge op nogle gange,
for til sidst at stivne i stram stand, er vel den største glæde for en
hundeejer, når hun eller han går de første ture med en ung hund. Og
opfølgningen og den afsluttende stand er altså højdepunktet.
Det er altså kun hundens egne evner og erfaring, der kan bruges
når denne fascinerende handlingskæde skal udføres.
Og det nærmer sig en forbrydelse mod den unge hund, når hundeføreren med ﬂøjte eller kommandoer forsøger at fortælle den,
hvornår den skal tage stand, eller hvornår den skal følge op, (det
sidste er vist for øvrigt umuligt?).
Der er mange gode grunde til, at der står i Fælles Markprøve Regler, at hunden skal tage selvstændig stand.

Jagthunden nr. 3/2020
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uden at hunden kan lastes herfor. Men et
langt liv i marprøvernes verden har lært
mig, at for nogen hunde sker det ofte, for
andre stort set aldrig.
En gammel korthårsdommer og medlem af
dommerudvalget spurgte for mange år siden
ofte, når talen faldt på dette emne: – Hvis
det ikke er hundens skyld, at fuglene letter,
hvis skyld er det så?

Skal standen indøves og trænes, kræver det adgang til marker med fuglevildt. Foto: Jette Veggerby.

Følgeskaderne
En hund, der er ”dresseret” til at tage stand,
risikerer at havne i den gruppe hunde, der
tager stand, så snart de mærker den mindste
fært, og helt har mistet modet og viljen til
at følge op på løbende fugl. Der er vist ikke
noget, der hedder tom stand, men det er
det udtryk, som vi i daglig tale bruger om
hunde, der tager stand, men ikke formår at

gøre et fuglearbejde færdigt.
I et eller andet omfang er det formentlig
også en følgeskade af overdreven standdressur, at disse programmerede hunde
risikerer at havne i den gruppe hunde, som
ofte præsterer et arbejde, som medfører, at
der i deres markprøvekritik står: ”Fuglene
letter uden hundens skyld”.
Selvfølgelig kan det ske, at fugle letter,

Fiskestangsmetoden kan være et hjælpemiddel til indøvelse af standen. Foto: Britta Weinhøfer.
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Adgang til marker med fuglevildt er et
krav
Ejner Theilgaard (1907 – 1993) giver i sin
bog, Regelret jagt med stående engelsk
fuglehund, på fornem vis opskriften på den
skoling, der skal føre til, at hunden udvikler
sig til en eﬀektiv stående jagthund.
Jeg kan varmt anbefale alle ejere af stående fuglehunde at læse bogen. (Jeg tror, at
Engelsk Setter Klub stadig er leveringsdygtig af den).
Desværre er mange forhold ændret, siden
Theilgaard høstede sine erfaringer om de
metoder, der førte til, at man blev ejer af en
hund, der besad de rette færdigheder. Den
største og kedeligste ændring er ubetinget,
at det åbne lands bestand af fuglevildt i
store dele af landet som bekendt er faldet
markant. Og Theilgaards praksis byggede i
høj grad på, at den unge hunde skulle have
oplevelser med velﬂyvende fugle.
Du kan altså vanskeligt gøre en stående
hund færdig til jagt og prøver, hvis den ikke
kommer for stærke og velﬂyvende fugle.
Vi skylder fremtidens ejere af stående
jagthunde, at forholdene for markvildtet
styrkes.
Før og efter standen
Når først hunden mestrer standens basale
elementer, er det egentlig hundens adfærd
før og efter standen, der kræver træning.
Et eﬀektivt og veltilrettelagt søg, som målrettet er ”lagt på vinden”, er en forudsætning, og hundens evne og vilje til at ”gå til
fuglen” er beskrevet ovenfor som et fænomen, der i udstrakt grad hviler på hundens
egne erfaringer; og for at disse erfaringer
skal føre til et fuldkomment resultat, er det
på sigt optimalt, at disse erfaringer hidrører
fra praktisk jagt.
Men det der fylder rigtigt meget i mange
hundeføreres træningsprogram, er ofte kultiveringen af hundens adfærd efter rejsning/
opﬂugt. Det kræver en solid og konsekvent
grunddressur, men det kræver altså også, at
hunden bringes for vildt.
Nogle hunde fatter hurtigt, at de skal
respektere opﬂyvende og ﬂygtende vildt,
men (de ﬂeste?) skal altså gennem gentagne
gange have lektien repeteret. Og igen:
Hvis man ikke har tilstrækkelig adgang til
marker med vildt, er opgaven ikke altid så
enkel.
Husk for resten, at den lange snor er et
uundværligt værktøj i mange af den unge
hund træningsseancer.

Alternative træningsmetoder
Som det forhåbentlig er fremgået af ovenstående, er der ikke alternative metoder, der fremskynder den dag, hvor den unge hund tager
sin første stand. Men i hundens grundtræning inden den egentlige
marktræning er der i dag reelle hjælpemidler.
På kurser arrangeret af specialklubber, jagtforeninger eller i privat
regi kan du møde undervisere, der på kompetent vis anvender en
dueﬂusher.
Det gør ikke så meget, hvem der står bag et kursus, blot underviseren kan sin metier.
Det er i alle henseende ønskværdigt at gøre den unge hund
”færdig” på vilde fugle, men for folk, der kun har beskeden adgang
til brugbare træningsterræner, kan det være fornuftigt at mindske
uroen på disse, ved at anvende kunstgreb i den indledende dressur.
Det forsømte forår
Forårsprøverne for de stående hunde blev stort set aﬂyst. Til stor
skuﬀelse for os alle, men naturligvis en nødvendig beslutning af
ansvarlige foreninger og klubber.
Måske har det medført, at færre har forceret træningen af den
unge hund? Og det er såmænd ikke så ringe.
Vi ses til efteråret. Og forhåbentlig tidligere til træning og apporteringsprøver i sommerens løb.

Den unge hunds første intense stand. Intet over, intet ved siden af.
Foto: Jette Veggerby.

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.
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Gulbroget

tævelinje

Man har altid holdt sig til de gulbrogede
på Kennel Alsbjerg.
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Der er ikke så mange opdrættere, der kan føre
deres kennel mere end 60
år tilbage og slet ikke med
en ren mor-datter afstamning i lige linje, men det
kan man på Kennel Alsbjerg, hvor den gulbrogede
pointer har været varemærket i to generationer.
Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Flemming Østergaard m. ﬂ.
Søren Alsbjergs ”svendestykke”. Alsbjergs Sep, der blev DKBRCH og Danmarksmester tre gange. Privat foto.

De ﬂeste gamle pointerkenneler er grundlagt af landmænd. Store som små, husmænd, gårdejere, proprietærer og godsejere,
og sådan er det også med Kennel Alsbjerg,
som blev grundlagt af Sigvald Pedersen,
der drev en ejendom på 45 tdl. sandjord syd
for Skive få kilometer fra Jeppe Aakjærs
fødehjem.
Sigvald var ivrig jæger, og i 1935 købte
han en gulbroget tævehvalp, Rolly. Sigvald
Pedersen havde overværet markprøver på
Skiveegnen og var blevet grebet af det, så
Rolly skulle naturligvis på prøve. Det blev
til en lang præmieliste og begyndelsen til
Kennel Alsbjerg, som Sigvald oprettede i
1942.
I dag er det sønnen, Søren Alsbjerg, der
har ansvaret, og han tager imod Jagthundens redaktør en solbeskinnet forårsdag,
hvor rapsen er gået i blomst, og lærken
slår sine triller under den blå himmel. Vi
møder ham i indkørslen til gården (ligger
tæt ved barndomshjemmet) sammen med en
særdeles kælen tæve, der ser op på Søren og
siger: – Skal vi ikke en tur i marken?
Vi trækker dog hurtig indenfor og sætter
os ved køkkenbordet, for nu skal der snakkes hund og jagt.
Tre gange Danmarksmester
Søren Alsbjerg er naturligvis opvokset med
hunde, og i hans barndomshjem kom der
mange hundefolk såvel dem, som havde
pointere, som dem, der havde engelske settere. Den gang var Skiveegnen ligefrem et
kraftcentrum for pointer- og setterfolk.
Der blev naturligvis først og fremmest
trænet hund, for engene ved Fly og ved
Vristed vrimlede om foråret med parhøns.
Men efter en god træningstur skulle der
naturligvis drikkes kaﬀe, snakkes og disku-

teres. På den måde blev Søren både jæger
og hundemand og så, hvordan hans fader
avlede og trænede.
I 1972 trak Sigvald et kuld på Alsbjergs
Mette, en ganske køn tæve, som var godt
sammensat, og så var hun en forrygende
jagthund. – Hun er nok en af de bedste jagthunde, jeg har oplevet, siger Søren.
Mette blev parret med Oksby Fly, og
kuldet var hurtigt solgt bortset fra en lille
hanhvalp, Sep, så den ﬁk Søren. Sep var
nok ikke den nemmeste hund at arbejde
med. Stor energi og stor jagtlyst og så en
fører, der på trods af opvæksten var novice.
Alligevel blev det til to gange 1. præmie
UK + pokal, en 2. præmie og så 2. vinder
på årets derby. I 1975 blev det til 1. præmie
i åben klasse i tredje forsøg, 5. vinder på
Pointerklubbens vinderklasse og om efteråret yderligere en 1. præmie i åben klasse,
1. vinder på DKKs efterårsvinderklasse og
endelig til slut Danmarksmester.
Søren Alsbjerg havde bestået eksamen.
Han havde gjort sit svendestykke og var nu
en af dem, man måtte regne med. Alsbjergs
Sep blev brugschampion, noget af en
bedrift den gang, da man kun havde én start
i vinderklasse henholdsvis forår og efter,
med mindre man kvaliﬁcerede sig til DM.
Søren nåede at vinde Danmarksmesterskabet tre gange med Sep nemlig også i 1978
og i 1980. Det er en bedrift, som ikke ret
mange har gjort ham efter.
Avl er ikke let
I 1975 kom Søren med i Kennel Alsbjerg
og i 1994 overtog han helt ansvaret. Men
hvordan klarer man at holde tævelinjen gennem så mange år? – Det er en balancekunst
siger Søren Alsbjerg, og det har da også
været lige ved at glippe et par gange. Men
Jagthunden nr. 3/2020

så fandt jeg en helsøster, til den tæve, jeg
egentlig havde udset mig, og så var kæden
genetableret.
På Kennel Alsbjerg har man holdt sig til
de gulbrogede pointere. – Det er nok en idé,
siger Søren, men sådan syntes far, det skulle
være, og så har jeg fortsat.
Søren har også mest avlet for sin egen
skyld. – Jeg har aldrig været særlig god til
at sælge hunde forklarer han, lige modsat
far, så derfor har det egentlig aldrig interesseret mig ret meget, om hvalpene nu kunne
sælges.
Den nuværende tæve, Alsbjergs Alma,
er 16. led i kæden, og Søren Alsbjerg gør
ikke sit avlsarbejde til nogen videnskab, og
han lægger heller ikke skjul på, at det kan
være meget svært lige at se, hvilken hund
i et kuld, der bliver den bedste. – Der er så
meget, der spiller ind ikke mindst, hvem der
har hunden, og jeg tror faktisk, at der generelt avles mere på føreren end på hunden,
forklarer han.
Men hvad er det, der lægges vægt på i
avlsarbejdet, og hvordan vælger Søren
hanhund? Søren har ﬁre hovedprincipper.
Finderevner, søg, stil og samarbejde. – Det
er vigtigt, en hund kan ﬁnde fugl, forklarer
han, ellers har jeg ikke brug for den. Den
skal også være køn at se på i marken – det
er derfor jeg går med engelsk hund, og så
skal hunden være til at arbejde med.
Hvad samarbejdet angår, så er det vigtigt
for Søren, at hunden har en sådan psyke, at
den vil arbejde for ham og er til at opdrage.
Han er således ikke i tvivl om, at vi stort set
i de ﬂeste racer har fået avlet en del hunde,
som er forvanskelige for gennemsnitshundeejeren at få opdraget og gjort til en
brugelig jagthund.
Men hvordan ﬁnder Søren Alsbjerg den
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En meget ung Søren på jagt sammen med faderen Sigvald Pedersen. Privat foto.

rette hanhund? – Det er svært, fordi vores
avlsmateriale beklageligvis er for småt,
forklarer han. Derfor kan man nemt komme
genetisk for tæt på, tilføjer han.
Søren er ikke så optaget af, om hanhunden
har vundet en hel masse på prøve. Han vil
hellere vide noget om, hvordan hunden er
på marken, og så forsøger han at ﬁnde en
hanhund, som er stærk, der hvor tæven har
sine svagheder.
Det aﬀøder en længere snak om avl, og at
det bedste egentlig er, at opdrætterne ved
noget om avl og arvelighed. Søren synes,
det er bedre end en masse restriktioner. Når
det gælder pointeravlen, så synes Søren
også, at der avles for små hunde. – Jeg tror
ikke, der er ret mange, som kan holde standartens mål, siger han. Det kan vi kun rette
et sted nemlig i udstillingsringen, hvor jeg
også synes, der uddeles alt for mange røde
bånd, tilføjer han.
Det er en jagthund
Undertegnede har kendt Alsbjerg-hundene
i mere end 50 år, og jeg har lagt mærke til,
at selv om hundene altid har været med i
front på prøverne, så har de virket særdeles
afbalancerede. Hvad skyldes det? Søren
Alsbjerg forklarer: – Jeg tror, det er fordi,
vi altid har gået på jagt. Min bedstefar gik
meget på jagt, far gik meget på jagt, og jeg
har gået meget på jagt og altid med hundene
i centrum.
Det har tilsyneladende altid været et kardinalpunkt, at hundene ikke blot skulle kunne
bruges til jagt, men også blev det. Derfor
har man også altid ifølge Søren været ret
kritisk i udvælgelse af hunde. Samarbejde
og jagtforstand har været et must. – Her har
aldrig været plads til ”vilde” hunde, siger
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Der uddeles alt for mange røde bånd.

Søren.
Snakken går nu om jagt og hundeopdragelse, og Søren fortæller, at hen agentlig
synes, at deres hunde ofte har været ret sent
udviklet. Det har så til gengæld betydet,
at der har været god tid til at lære hundene
de grundlæggende færdigheder, det man i
gamle dage kaldte dressur. – Hunden skal
være i hånd, inden man går i marken med
den, siger Søren. Ellers arbejder den jo kun
for sig selv og ikke for føreren.
Søren Alsbjerg er heller ikke et sekund i
tvivl om, at en ung hund skal lære sit fuglearbejde på vilde fugle, selv om det i dag kan
være problematisk at ﬁnde sådanne. Men
parhøns om foråret holder godt og opholder
sig oftest ude på markerne, der inviterer til
et ordentligt søgsoplæg af hunden.
Søren mener, at hvis hunden kan sit
fuglearbejde, vil samarbejde med sin fører
og kan apportere, så er det bare med at få
den med på jagt. – Jeg bruger hundene til al
slags jagt, forklarer han, og jeg er ikke spor
bange for at tage en und hund med i skoven.
Det er en jagthund, siger han, og den lærer
ikke noget af at stå hjemme i hundegården.
En hyggelig eftermiddag er ved at være
slut. På falderebet konstaterer vi, at Alma er
kommet i løbetid, så mon ikke hun er blevet
parret, når disse linjer læses, og et nyt skud
på Kennel Alsbjerg er på vej, hvis ellers
Søren kan ﬁnde en egnet hanhund.

Alsbjegs Alma synes at spørge, om de ikke skal en tur i marken, og snart vil hun måske sikre det 17. led i kæden af avlstæver på Kennel Alsbjerg.

Jagthunden nr. 3/2020

Marknaturdag
NY DATO

Formål:
At give deltagerne mere viden om, hvad
god marknatur er, så man bedre kan
forstå vigtigheden af at bevare naturelementerne.
Program:
09.00: Ankomst, morgenkaﬀe
09.30: Marknaturpotentialet ved
konsulent Bent O. Rasmussen, ØL

SJDs Udvalg for markvildt og natur arrangerer en marknaturdag i samarbejde
med Økologisk Landsforening, Herning-Ikast Landboforening, Holstebro Struer
Landboforening og Familielandbruget VEST-Jylland
tirsdag d. 8. september 2020 på Nupark 47, 7500 Holstebro.

10.00: Problemstillinger, som landmænd
står over for, når der skal laves
naturforbedrende tiltag ved
Rasmus Løbner, SAGRO.
10.30: Pause
10.40: Hvordan kommer man i gang med
at skabe mere natur på landbrugsarealer. Vi laver en plan for et
givent område.
12.00: Frokost.
13.00: Ekskursion til Øster Hjerm, hvor vi
i praksis skal se på, hvad god
marknatur er.

15.30: Afslutning (i terrænet)
Pris for deltagelse: 100 kr. som indbetales på SJDs konto nr. 5074-000 153 7661
(husk at angive navn)
Tilmelding på: marknaturdag@storaaens.dk (angiv venligst et kontonummer,
som kan anvendes ved evt. aﬂysning af
arrangementet).
Der er plads til 25 deltagere, så det er
først til Mølle pricippet.

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 5(5 kr. til en god investering:

Du får adgang til www.hundeweb.dk med oplysning om aner, sundhedsdata,
resultater mm.
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For naturens skyld
Han er landmand, økologisk mælkeproducent. Han skal leve af sit landbrug, men
vil også gerne være med til at skabe mere marknatur. Inspiration og tilskyndelse
kom fra fætteren, der er et af vore meget kendte hundeførere.
Tekst og foto: Flemming Østergaard
Tirsdag d. 18. maj var Økologisk Landsforening på besøg hos gårdejer Michael H.
Nielsen i Aulum. Der skulle laves en artikel
til bladene Økologisk og avisen Økologisk
Landbrug samt produceres en potcast. Pressemedarbejder Peter Nordholm Andersen
stod for interviewene, medens konsulent i
ØL, Bent O. Rasmussen gav faglige indspark i marken.
Meget af eftermiddagen kom naturligvis
til at handle om de forskellige tiltag, som
Michael Nielsen har etableret og fortsat arbejder med, ligesom der blev snakket en del
om agerhøns. En særlig vinkel på historien
var, at gårdejeren, der selv er jæger, egent-

lig blev sat i gang af sin fætter, som han går
på jagt med og som har lov til at træne sine
hunde på arealerne.
Fætteren er nok kendt af de ﬂeste. Jan
Nielsen en af vore allerdygtigste hundeførere, der ud over at have vundet alle de
store prøver også er prøveleder, hver gang
SJD afholder prøve ved Herning.
Naturlige biotoper
Michael H. Nielsens landbrug er på 210 ha
og drives som sagt med økologisk mælkeproduktion. Det giver naturligvis nogle udfordringer i forhold til markvildtet, da harer
og jordrugende fugle ikke er bedste venner

med vandingsmaskiner og græsslåning.
Men landmanden skal nu en gang leve
af sin produktion, men netop fordi, der
skal være eﬀektive produktionsarealer, har
Michael Nielsen fået lyst til at være med til
at skabe agerlandsnatur der, hvor det kan
lade sig gøre, og hvor det griber mindst ind
i landbrugsproduktionen.
På ejendommen er der ﬂere steder lavet
gode læhegn. De er naturligvis ikke altid
ønskedrømmen for agerhønsene, men så
gavner det så mange andre arter, især når
der de ﬂeste steder er gode fodposer med
gammelt græs og vilde hindbær mm. I hegnene ligger der ﬂere steder kvasbunker efter

Der blev vendt mange ting på den lille markvandring. Fra venstre: Pressemedarbejder Peter Nordholm Andersen, konsulent i ØL Bent O. Rasmussen, økologisk landmand
Michael H. Nielsen og vores hundemand Jan Nielsen.

18

Jagthunden nr. 3/2020

Gi’ din hund
et langt og sundt liv
med UniQ
– fra hvalp til senior

Der kommer godt med sol ned i hegnene, hvor der ﬂere steder ligger gamle kvasbunker efter beskæring.

– når din hund har smagt
et UniQ-produkt,
går den aldrig mere
på kompromis med kvaliteten

Dansk produceret
Uniq kvalitet

En markvej med en bred bræmme ud mod afgrøden. Oplagt redested for agerhøne. Afgrøden er vårbyg med græsudlæg, som vil ligge urørt et stykke ind i juli.
Her vil være mange insekter i kanten, da der jo ikkesprøjtes.
Arealet til venstre på 0,7 ha er netop trukket ud af produktion for at blive et varigt
naturelement.

beskæring, og hegnene lukker ikke mere, end solen kan komme til.
Gamle markveje bevares endda med gode bræmmer ud mod
afgrøden, og ﬂere steder har Michael Nielsen trukket mindre lavbundsarealer ud af produktion og givet dem tilbage til agerlandsnaturen.
De rigtige steder
Økologi skulle gerne også betyde natur, og derfor er Michael også
gået med i Projekt Faunastriber. Blomsterstriberne er blevet og vil
fremadrettet blive anlagt, hvor de kan gavne agerhønsene bedst muligt, for der er trods produktionsformen en ret pæn bestand af høns
i området.
Nye arealer er netop trukket ud af produktion, og Michael og Jan
går og snakker om, at der med stor fordel kunne graves et vandhuld, der vil være med til at øge biodiversiteten i det pågældende
område. Der er virkelig et godt samarbejde mellem landmand og
hundemand. Og det er en god historie at fortælle.
Der er ingen tvivl om, at samarbejdet vil udvikle sig, og da
spørgsmålet om hvordan det gøres bedst for agerhønsene, forklarer
Bent O. Rasmussen det sådan: – Prøv at lægge mærke til, hvor
agerhøneparrene etablerer sig. Laver man så tiltagene der med faunastriber og foderautomater, så vil hønsene blive der og forhåbentlig få ynglesucces.
Der var meget oppe at vende på denne lille eftermiddagstur i marken, og hvis man så spørger Michael Nielsen om, hvorfor han gør
det, så lyder svaret: – Jeg gør det for naturens skyld.

Uniq Food ApS
Nymarksvej 7, 7200 Grindsted
+45 7533 6505
mail@uniq.dk
www.uniq.dk
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En ”dansker” indtog
New Zealand
Det er altid med en vis spænding, man sender en hund til udlandet, men når man
skal sende en drægtig tæve helt om på den anden side af jorden, kræver det både
mange overvejelser og grundig planlægning. Når alt så får en happy end,
kan man jo bare klappe i hænderne og være rigtig stolt.
Artiklen har været bragt i Pointerklubbens årbog, men er så interessant, at mange
andre med garanti kan have glæde af at læse om det spændende projekt.
Tekst: Anne-Marie og Joakim Larsen. Foto: Jim Simpson m. ﬂ.

Asta med de nye new zealandske hvalpe12 stk.
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Vi sidder nu i Kennel Villestofte med stolthed og glæde, når vi jævnligt får billeder
fra helt nøjagtig den anden side af jorden,
nemlig New Zealand. Her går Villestofte’s
Asta nemlig rundt ved sin nye ”familie”, og
hun har oven i købet også leveret 12 sunde
og raske hvalpe med godt og solidt nordisk
blod. Det hele er endt, som vi drømte om,
da vi for små to år siden begyndte projektet.
Ideen opstår
Facebook og andre sociale medier er tit
udskældt og heller ikke lige der, vi færdes
mest i Kennel Villestofte. Det var dog her,
at det hele startede, og hvorigennem vi
kom i kontakt med Jim Simpson, som nu er
den lykkelige ejer af Asta. Ved en tilfældig
scrollen ned over Facebook i januar 2016,
faldt Joakim over et billede af en sort og
hvid pointer. Billedteksten var på engelsk
men Villestoftes dukkede op midt i teksten
og fangede straks Joakims opmærksomhed.
Det viste sig, at hunden på billedet var fra
New Zealand, opdrættet i Grækenland, og
faderen til hunden var Villestofte’s Balder.
Balder (Villestofte’s Rita og Boelsgaard’s
Paw) var en hanhund Joakim solgte til en
pointermand i Grækenland i 2010.
Joakim kommenterede straks opslaget, og
dermed var kontakten til Jim etableret. Jim
var meget interesseret i Kennel Villestofte.
Det kom hurtigt frem, at han havde et solidt
kendskab til danske og andre nordiske
pointere. Jim var meget tilfreds med sin
hanhund af Villestofte afstamning. Han var
særligt begejstret for jagtlysten og intensiteten, som man ikke så på samme niveau på
new zealandske hunde.
Et venskab var skabt, og der blev udvekslet billeder og historier.
I november 2017 valgte Anne-Marie at
parre Asta med den norske hanhund Prick
igen. Det første kuld med Prick havde haft
god succes, og der var særligt i Norge stor
interesse for hvalpe efter denne kombination igen. Denne nyhed nåede også til
New Zealand. Jim var også interesseret i en
hvalp.
Starter - stopper - starter igen!
Vi gik straks i gang med at undersøge om
dette overhovedet kunne lade sig gøre. Der
blev googlet mange ting, taget kontakt til
Fødevarestyrelsen og pendanten til denne

på New Zealand. Særligt sidstnævnte havde
god og nem tilgængelig information, som
beskrev processen, endda med huskelister
og det hele. Vi blev enige om, at det nok
ville blive en omstændig proces men ikke
umuligt. På begge sider af kloden gik vi nu
i gang. Vi forsøgte at få overblik over alt,
inden hunden skulle i en ﬂyver fra København. Der blev skrevet frem og tilbage,
udvekslet information og oplysninger som
nogle gange var lidt modstridende.
Der skulle også skabes overblik over
det økonomiske aspekt. Det blev hurtigt
klart, at der ville være en del omkostninger
knyttet til at sende en hund afsted, både
den veterinære del men også selve rejsen.
Efter en del overvejelser fra Jim og os blev
konklusionen, at omkostningerne ikke helt
stod mål med udbyttet. Selvom en enkel
hvalp med fremmed nordisk blod, ville give
et godt boost til den begrænsede pointerpopulation på New Zealand, satte vi projektet
i bero.
Det andet kuld med Villestofte’s Asta og
Prick blev også godt. Anne-Marie valgte
selv at beholde en hvalp fra dette kuld også.
Vi skrev fortsat med Jim, og i efteråret
2018 ﬁk vi en ny idé. Egentlig havde vi nok
hunde i kennelen med Astas afstamning,
og selvom Asta var både en god avlstæve
og også en god jagthund, så havde vi nye
hunde på vej. Vi ﬁk den, ved første tanke,
måske noget vanvittige ide at parre Asta
og sende hende drægtig af sted. Omkostningerne ville så være for en hund men
forhåbentlig få et helt kuld ud af det.
Vi nåede dårligt at nævne ideen for Jim,
før end at han havde svaret os. Tror han
nævnte, at det ville være historisk for pointeren på New Zealand.
Vi havde et forholdsvis godt overblik over,
hvad der skulle til, dog nu med det lille
tillæg, at det var en voksen hund, som oven
i købet også ville være drægtig. Det gav
lidt ﬂere ting til huskelisten. Selvfølgelig
havde vi også mange overvejelser i forhold
til Asta og alt det, hun skulle igennem. Vi
var alle enige om, at hvis nogen hund kunne
klare det, så ville det være Asta. Hun har
altid været utrolig stærk og velafbalanceret.
Hun har været en super mor og altid født
stærke hvalpe.
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Nu er Asta og hendes dyrebare gods „kommet hjem“
efter de 10 dages karantæne. Jim og Asta blev hurtigt
de bedste venner– og er det stadig.

Så var vi i gang
Eller…det var så som så. Først skulle vi
ﬁnde en dyrlæge, der ville påtage sig denne
forholdsvis komplicerede opgave. Ikke så
meget at udføre det rent praktisk, men at
ﬁnde ud af helt nøjagtigt, hvad der skulle
gøres, inden hunden kunne komme af sted.
Især når man vælger at sende et husdyr til
nok det land i verdenen, der har de mest
restriktive importbestemmelser. Det var
ikke en nem opgave. Naturligt nok havde
ﬂere dyrlæger ikke lyst til at påtage sig ansvaret, hvilket er forståeligt, intet må jo gå
galt i en sådan proces. Men endelig fandt vi
dyrlæge Janne Brochstedt Olsen, Rynkeby
Dyreklinik. Uden Janne var dette projekt
aldrig lykkedes, og vi er hende og Rynkeby
Dyreklinik dybt taknemmelig for hjælp,
støtte og vejledning.
Endelig begyndte det at tage form. Vi
igangsatte alle de veterinære ting, både
praktisk men også papirarbejdet, og Jim
iværksatte planlægning af transporten. Der
blev udarbejdet komplicerede tidslinjer,
næsten som en militær operation - det stod
Joakim for. Det var vigtigt at få overblik
over tiden, da der var meget hårde tidskrav
til de forskellige veterinære forhold, særligt
jo tættere vi kom på rejsen. Og så var der
jo også lige en løbetid og en parring, som
skulle ind på tidslinjen.
Vi anbefalede Jim at bruge Prick igen, som
vi havde haft god succes med. Anne Mai og
Per var søde og hjælpsomme og kom ned
til Danmark med Prick sidst i juni 2019, for
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der var Asta klar. Da parringen var foretaget, kunne de sidste udregninger på endelig
afrejsedag sættes i gang. Dagen, Asta skulle
foretage sin rejse til den anden side af jorden, blev onsdag den 7. august 2019, ca. tre
uger inden hendes termin.
Rejsen begynder
Som dagene for afrejsen nærmede sig, tog
det også til med forberedelserne. Dyrlægen Janne skulle ofte besøges, det samme
skulle Fødevarestyrelsen. Der skulle også
ﬁndes en boks Asta kunne rejse i. Der er
meget strikse krav til dette ved international ﬂytransport. Jim havde valgt at betale
et ﬁrma med speciale i transport af husdyr
til at stå for transporten. Det var en god
beslutning, og vi ﬁk rigtig god hjælp og
vejledning, således intet kunne gå galt.
Aftenen før afrejse mødtes Anne-Marie
og Joakim i Vierne. Asta og stakken af
papirer med stempler blev pakket i den ﬁne
transportkasse. Kassen var så stor at AnneMarie havde måtte ud og låne en varevogn.
Astas rejse begyndte. Første etape var til et
hostel tæt på lufthavnen i København, hvor
der skulle overnattes. Efter ankomst sent på
aftenen og en gåtur med Asta, blev det lige
til en lille afskedsøl med Asta ved den store
transportkasse.
Næste morgen var det tidligt op. Først
skulle vi møde ved speditøren, der stod for
transporten, derefter til grænsedyrlægen, tilbage til speditøren. Alt klappede, og der var
styr på det hele. Vi ﬁk god hjælp og støtte af
alle involverede. Som det hele skred frem,
kom vi tættere på det øjeblik, hvor vi skulle
sige endelig farvel og god rejse til Asta. Da
grænsedyrlægen var færdig, skulle Asta i
transportkassen, og denne skulle plomberes.
Vi havde stadig lidt tid med Asta, men omkring klokken 10 skulle vi aﬂevere hende

Asta tager afsked med stifteren af Kennel Villestofte,
Gunnar Larsen og Anne-Marie. Privat foto.
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ved godsterminalen. De sidste papirer blev
udfyldt, og vi ﬁk ønsket Asta en god rejse.
Vi vendte næsen mod Fyn, og der var lidt
stille i bilen det første stykke vej. Tror det
var ved at gå op for os, at nu var alle forberedelserne og spekulationerne ovre.
Nu kunne vi ikke gøre mere, nu var det
bare at krydse ﬁngre og håbe, at Asta og
hendes dyrebare gods ville komme godt
frem til Jim på den anden side af jorden. Ja,
så var det vel også lidt vemodigt, som det
altid er, når man tager afsked med en hund.
To lange dage og så lidt karantæne
Asta havde nu ca. to døgns rejsetid med et
ophold i Singapore. Tror vi havde mange
tanker og billeder i hovedet om, hvordan
Asta havde det, men vi kunne hverken gøre
fra eller til. Vi havde tiltro til, at hun havde
det ﬁnt og nok skulle klare det, ellers havde
vi ikke valgt at sende hende af sted.
Vi kunne følge Asta på en app til telefonen
der hedder Fly Tracker, eller det vil sige,
det ﬂy hun var med. Det brugte vi lidt tid
på. Vi vidste, at når Asta ankom til New
Zealand, skulle hun i ti dages karantæne
på en facilitet tæt på lufthavnen. Jim havde
lovet os, at han ville skrive til os, når hun
var ankommet.
Fredag den 9. august klokken 05.00 lokal
tid i Danmark, kom beskeden fra Jim. Asta
var ankommet til New Zealand. Hun var
frisk og spiste som en hest, gode tegn. Det
var en god besked at få sådan en fredag
morgen. Nu fulgte så ti dage i karantænefaciliteten og endelig fredag den 19. august
kunne Jim skrive endnu en god besked til
os: – Asta is home. (Asta er hjemme).

veltilpas, kælen og havde også vist interesse
for sit nye hjems hønsegård. Når man så
Astas nye familie, hjem og omgivelser,
kunne man ikke lade være med at tænke,
at dette bliver et fantastisk sted at blive
gammel jagthund. Med disse billeder blev
vi bare endnu mere bekræftet i, at det havde
været en god beslutning. Det var hurtigt
tydeligt at se, at Jim og hans familie deler
samme kærlighed til deres hunde, som vi
gør i Kennel Villestofte.
Ingen tvivl om, at Asta var faldet godt til
på New Zealand. Heller ingen tvivl om, at
hun ville føde mange hvalpe, for maven
voksede sig stor og tyk. Alt var jo gået
godt indtil videre, men det næste vigtige
tjek på listen var, at Asta ville føde nogle
gode stærke hvalpe. Dette skete så den 28.
august. Asta satte 12 små nye pointerhvalpe
i verden. En lidt hård fødsel, men som
forventet, så klarede Asta også det.
Vi kunne nu endelig sige at projektet var
lykkedes, en fantastisk fornemmelse. Tror
ikke at vi i forbindelse med alle forberedelser, spekulationer og planlægning og havde
haft tid til at tænke over det, som Jim egentlig havde sagt tidligere; det bliver historisk!
Det kan vi jo så kun håbe på. Vi syntes, det
er fantastisk, hvis Kennel Villestofte med
dette projekt har kunnet styrke pointeren
på New Zealand. Og vigtigst af alt, er vi
overbevist om, at Asta får det fantastisk ved
Jim og hans familie deromme på den anden
side af kloden.

Nyt hjem og familieforøgelse
Jim sendte en masse billeder og videoklip.
Asta var, ligesom hun altid havde været,

To ligesindede.
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Jim har beholdt tre hvalpe fra kuldet – det bliver
spændende at følge dem.

Bøger
Det store Vadehav - Mellem natur
og mennesker.

Jens Gregersen. 240 sider, illustreret. gads forlag med støtte fra
Aage V. Jensen Naturfond. Pris. 299,95 kr.

Stormmåger på Langli, maj 1998.

Blot at bladre i bogen er en oplevelse. Jens Gregersens ﬁne og
præcise streg fanger naturen og stemningerne på en forunderlig og
præcis måde. Man synes næsten, man selv er der ved det forunderlige hav, der strækker sig fra Blåvands Huk til Holland og som er
optaget på UNESCOs verdensarvsliste.
Denne mærkelige natur som med tidevand, priller, grøblerende
og slikgårde på en gang fascinerer og skræmmer. Menneskene har
kæmper her i århundreder, lagt gårdene på værfter, vundet og tabt,
ja hele bysamfund er forsvundet i bølgerne.
Og nu har fuglene og sælerne overtaget landskabet. Det er rastepladser, og det er ynglepladser.
Jens Gregersen kommer omkring det hele i denne fantastiske bog.
Historien, katastroferne og de menneskeskabte landskabsændringer.
Det hele fortælles på en ﬁn og præcis måde, så læseren både får
viden og naturoplevelser på samme tid.
Det har gennem ﬂere år været et stort ønske hos forfatteren at få
lavet denne bog, og han har virkelig været en ﬂittig gæst i området,
hvilket kan ses af dateringerne på illustrationerne.
Illustrationerne er næsten et kapitel for sig. Her er landskaber fra
nord til syd, og der er fugle af en hver art i solskin og i regn, i tåge
og i storm
Der ligger mange års studier og reserach bag tilblivelsen af bogen,
og ud over de enkelte beretninger, fornemmer man Jens Gregersens
store kærlighed til denne helt specielle natur, som har klaret alt lige
fra store stormﬂoder til menneskelig indgriben, for som han siger i
prologen: ”Som altid opfører naturen sig bagefter, som om intet var
hændt. Eller rettere, livet går videre og indretter sig efter de givne
omstændigheder.
Der repareres over dage, uger år, eller
århundreder. Men ét er sikkert, alt det, s
om lever i den daglige vekselvirkning
mellem ebbe og ﬂod, genﬁnder sin rytme
som den naturligste ting i verden. Det er
blandt andet det, som gør vadehavsnaturen både spændende, skræmmende og
fascinerende.”
Det er en bog, som en hver naturelsker
bør have stående i reolen.
Der er seks hundehoveder ud af seks
mulige.
FØ.

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
23 1810
Møllevej 25 | 6270 Tønder | www.husse.dk | Tlf.: +45 4581

DYRLÆGENS HJØRNE

HD – en underlig størrelse
Hofteledsdysplasi (HD) er nok en af de mest omdiskuterede lidelser i (jagt-)hundeverdenen, og der findes mange teorier om hvorfor og hvordan. Denne artikel
vil forsøge at belyse fakta omkring HD – ikke hvad HD vil betyde for den enkelte
hund.
Tekst: Laila Bilberg
Foto: Leif Christensen m. ﬂ.

HD er det, som kaldes en polygen lidelse
med en arvbarhed på mellem 0,25 og
0,5. Det vil sige, at der ﬁndes ﬂere gener,
som har indﬂydelse på udviklingen (eller
manglen på samme) af HD, og at disse
ikke nødvendigvis kommer til udtryk. Det,
at ﬂere gener er involveret i udviklingen
af HD – og at det ikke er de samme for
alle hunderacer – gør, at der ikke ﬁndes en

DNA-test for HD, som man kender det fra
f.eks. progressiv retina atroﬁ (PRA) eller
von Willebrand.
Disse sygdomme sidder på et enkelt gen,
så når man har ”fundet” dette, er det et
enten/eller, om hunden har/bærer sygdommen. At arvbarheden er under 1, betyder at
fordi en forælder har HD, er det ikke nødvendigvis sikkert, at afkommet får det. De

ovennævnte sygdomme er også eksempler
på sygdomme med arvbarhed på 1.
Udvikling af HD
Selvom en hund ikke bærer generne for
HD, er det dog ikke nogen fuldstændig garanti for, at den ikke udvikler HD. En ikke
udvokset hund har i alle sine knogler nogle
vækstlinier, som består af brusk. Disse

Vi skal avle sunde og stærke hvalpe. Når det gælder HD er det af stor betydning, at HD-index har der er en høj faktor for sikkerheden.
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vækstlinier gør at knoglerne kan følge med
hvalpens vækst, og de bliver til knoglevæv,
efterhånden som hvalpen er udvokset.
Vækstlinierne er derfor vigtige for, at knogler (og led) bliver korrekt dannede hos den
udvoksede hund.
Desværre er vækstlinierne også temmelig
følsomme for skader; voldsomme tryk,
vrid o.lign. kan gøre, at linierne lukker før
tid og dermed giver misdannelser på de
pågældende knogler og led. En tidlig skade
på hvalpen – som måske endda oprindeligt
kun har givet få dages halthed – kan derfor
være en medvirkende årsag til udviklingen
af HD.
Omvendt er det, at fordi en hund bærer
generne for HD, ikke nødvendigvis det
samme, som at den udvikler HD. Ydre
faktorer spiller også en væsentlig rolle i
forhold til udviklingen af HD. Fodringen af
den voksende hund er en væsentlig faktor.
Hvis ikke foderet indeholder de næringsstoﬀer, som er vigtige for dannelsen af
knogler og led, i både den rigtige mængde
og det rigtige forhold, kan det medvirke til
udviklingen af HD. Ligeledes har måden,
hunden motioneres/får lov at røre sig på,
stor betydning.
Dette betyder absolut ikke, at hunden
skal holdes i ro, til den er udvokset. Det
er vigtigt for udviklingen af både muskler,
led og knogler, at hunden får lov til at røre
sig. Løbeture og leg med andre hunde er
normalt ikke noget problem (alt med måde),
hvorimod ting som at spæne op og ned ad
trapper mange gange dagligt, at hoppe op
og ned ved havelågen, i hundegården o.lign.
ikke er hensigtsmæssigt.
HD-status
En hunds HD-status vurderes vha. røntgenbilleder. For at få taget billeder til
bedømmelse af HD-status skal hunden være
minimum 12 måneder, og fotograferingen
skal ske hos en dyrlæge, som er godkendt af
DKK til at tage HD-billeder. Det er et krav
for at få billederne vurderet, at hunden har
været sederet/bedøvet, når billederne tages.
Efter fotograferingen sendes billederne til
vurdering i DKK, som også sender svar til
ejer. Det er ikke den fotograferende dyrlæge, som bedømmer hundens status.
Meget groft og kort skitseret dækker de
forskellige bedømmelser sådan:
• A: HD-fri
• B: HD-fri, med mindre, ubetydelige
forandringer
• C: Mild HD
• D: Middelsvær HD
• E: Svær HD
Er der forskel på status på de to hofter,
er det den ”dårligste” status, som bliver
hundens oﬃcielle status.
HD-index
En af metoderne til at vurdere ”risikoen”
for HD hos en hund er HD-indexet. En

6-ugers hundehvalp. De sorte linier er vækstlinierne,
som tydeligvis ikke er lukkede endnu. Hverken omkring hofteskålen eller på selve lårbensknoglen.

Her ses tydeligt, at vækstlinierne er erstattet af knoglevæv hos den udvoksede hund.

hunds index består af to tal: index-tal og
index-sikkerhed.
Index-tallet er beregnet ud fra status for de
familiemedlemmer (hunden selv, forældre,
søskende, bedsteforældre mv.) som er HDfotograferede og fortæller, hvor god hunden
er i forhold til racens gennemsnit. En races
gennemsnit er altid sat til 100, så et indextal over 100 vil i princippet sige, at hunden
ligger over racens gennemsnit i forhold til
risikoen for arvelig HD.
Index-sikkerheden er et tal mellem 0 og 1,
som fortæller, hvor meget man kan stole på
index-tallet. Des ﬂere hunde, som indgår i
beregningen af index-tallet, jo større bliver
index-sikkerheden. I grove træk kan man
sige, at hvis index-sikkerheden er 0,5, svarer det til at slå plat og krone om resultatet;
der er lige så stor sandsynlighed for, at tallet
passer, som at det ikke gør. Index-sikkerheden skal gerne op omkring de 0,7 for at
være rigtigt pålideligt.
Som et lidt groft eksempel kan man tage
hund A med et index-tal på 125 og sikkerhed på 0,35 og hund B med index-tal 103
og sikkerhed på 0,76. Her vil hund B være
at foretrække i avlen, da den med meget
større sandsynlighed vil give gode gener
videre til sit afkom.
Hvis man har et HD-index med tilstrækkelig stor sikkerhed, er det en meget bedre
avlsparameter, end hvis man kun kender
forældredyrenes status.

over tid, så viser det forbedring for alle
racer. For nogen mere tydeligt end andre;
hvis man har en race med store problemer,
kan man lave en tydelig forbedring i løbet
af forholdsvis kort tid, mens hvis man har
en race, hvor der kun ses få hunde med HD,
er det svært at lave en forbedring. Dette
er fordi, der altid, uanset hvad man gør,
vil dukke enkelte tilfælde af HD op. Det
samme gælder også ved andre sygdomme;
pludselig kommer der noget, selvom man
normalt ikke ser det hos den pågældende
race. Sådan er biologi.

Nytter det?
Nytter det så noget at forsøge at undgå HD
i avlen? Når nu hunde med gener for HD
ikke får problemer, og hunde som har gode
gener alligevel får HD… Det korte svar er
JA! Selvom man nogle gange kan synes, at
det ikke rykker noget – der er stadig hunde,
som får HD. Også hunde efter forældre,
som ikke burde give hvalpe med HD.
Hvis man laver statistik og undersøgelser
Jagthunden nr. 3/2020

Mere viden
Hvis du vil læse mere, er her lidt til
inspiration (hver artikel indeholder
også henvisninger til yderligere info om
emnet):
Ginja M. et. al. 2015, Veterinary Medicine: Research and Reports, vol 6:
Emerging insights into the genetic basis
of canine hip dysplasia
(https://www.dovepress.com/emerginginsights-into-the-genetic-basis-ofcanine-hip-dysplasia-peer-reviewedfulltext-article-VMRR)
Oberbauer, A. M. et. Al. 2017, PLoS
One 12(2): Long-term genetic selection
reduced prevalence of hip and elbow
dysplasia in 60 dog breeds.
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5325577/)
James H. K. et.al. 2020, Front. Vet.
Sci. 15 January 2020: Eﬀectiveness of
Canine Hip Dysplasia and Elbow Dysplasia Improvement Programs in Six UK
Pedigree Breeds
(https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2019.00490/full)
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Bakker hinanden op
De har kendt hinanden siden skoletiden. De har begge fået hund ind med modermælken. Det er blevet til et makkerskab, som har ført til mange spændende oplevelser sammen med hunde og gode venner. Sammen med deres hunde udgør de
et helt fodboldhold.
Tekst: Anne Eliasen
Foto: Anne Eliasen m. ﬂ.

De friskbagte boller dufter herligt, og en
farvesymfoni af settere vimser rundt om
Christina & John Bak, da vi sætter os til
rette i det hyggelige hjem i Store Fuglede
på Sjælland. Christina & John har gennem
mange år været et af de markante par i
hundesporten, og de spænder vidt inden for
arbejdet med de stående jagthunde.
Tidlig succes
De er begge vokset op med hunde i hjemmet, hos Christina var det en dejlig tysk
jagtterrier. Hjemme i Johns familie havde
de et par engelske settere, som ikke rigtig
kunne bruges til noget jagtligt, men i 1976
hentede Johns far, Poul-Henning Bak Madsen, to Gordon settere. Det var søskendeparret Puk og Mikki fra Henry West Jensen,
og to år senere ﬁk John som 12-årig sin
første Gordon setter fra Samsø.
Gnisten i øjnene er ikke til at tage fejl
af, når John beskriver drengeårene sammen med sin første hund, om hvordan han
cyklede ud for at træne sammen med Kent
Madsen – det var, som han siger, en hund
i virkelig god kondition. Hans far ﬁk succes på markprøver, og John fortæller med
stolthed om Puk der ﬁk 1. pr. i brugsklasse,
den gang var der nemlig kun brugsprøve en
gang om året d. 1. oktober!
Det er tydeligt, at Johns og forældrenes
interesse for stående hunde for alvor blev
vakt til live, da de ﬁk gordon setterne, og
markprøverne blev interessante. Sammen
med sin far blev han som 15-årig i 1980
indehaver af kennelmærket Æblevangen –
hvilket han efter faderens alt for tidlige død
fortsat havde med sin mor, og nu i mange år
har haft sammen med Christina. – Det gik
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Han ryster lidt på hovedet over hunde,
der kun har fokus på godbid-lommen.

rigtig stærkt, siger John, og fortæller om en
gennemstrømning af pointere, engelske settere og gordon settere i hans unge år.
Mange champions
Christina beskriver også, hvordan der var
fyldt med gordon settere og engelsk settere
hjemme hos John, og at de også havde hundepension. Ud over John, som hun forelskede sig i allerede da de mødtes i 8. klasse,
så var der også en anden i hans hjem der
fuldstændig erobrede hendes hjerte, nemlig
gordon setteren Mikki. Han var en stor ﬂot
hund, og blev da også Unghunde Verdensvinder på udstilling i 1977 i Herning ca. 15
måneder gammel.
John fortæller, at Mikki i øvrigt avlede
forfærdelige hvalpe, mens hans bror Rex
– som var noget spinkel at se på – avlede
rigtig gode hvalpe. Begge hunde var hentet
hos Henry West Jensen i Jylland.
Måske stammer deres fælles interesse for
eksteriør og udstillinger helt tilbage fra
Mikki´s tid, og er medvirkende til, at de
begge er meget klar på setternes racestandard. Christina har gennem årene fremført
mange hunde i udstillingsringen, og er de
senere år blevet en meget erfaren og eftertragtet handler, der kan få det bedste frem i
de smukke hunde.
Det er således blevet til 23 udstillings
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championater gennem årene, og ikke mindre en 12 af disse er til Kennel Æblevangens egne hunde. John vil helst opholde sig
uden for ringen, men nyder at følge fremvisningerne, og har en helt klar holdning
omkring eksteriør. – Vi har en racestandard,
for at den skal følges, siger han.
Glæde og konsekvens
Når der planlægges hvalpe i kennel
Æblevangen, er der fuld enighed om, at
eksteriør og sundhed betyder rigtig meget,
men som Christina siger: – Det handler
også om at avle ”hele hunde” med en god
psyke, som både kan begå sig som gode
jagt- og familiehunde og på markprøver, og
der er derfor hunde, der ikke bør avles på.
John supplerer med, at han aldrig har
forstået dem, der avler gordon settere for
at lave om på racens standarder. Han tror
ikke på, at de store hunde bliver for tunge
på markprøver. – Engelsk setter hanner er
jo ofte noget større, end de gordon settere,
vi ser i dag, og de klarer sig ganske godt,
tilføjer han.
Johns hjerte brænder for de stående hunde,
men som han siger: – Det er helt klart de
sorte, der står hjertet nærmest, hvilket også
skinner igennem ﬂere gange denne dag.
Med hvalpe følger også opdragelse, og
også her er holdningen hos Christina og
John helt entydig: – Børn skal lege, og det
skal hvalpe også, så kort kan det siges.
Hos dem får hvalpene lov til at lege, og
lydighedstræningen begynder, som John
siger, nok langt senere end mange andre steder, så er det måske derfor, at deres hunde
ikke altid når at stille i ungdomsklassen.
Udgangspunktet er, at hundene skal ende

Alle tre setter racer er repræsenteret hos Christina &
John Bak. Her med med unghunden ES Kaido, veteranen GS Diezel og den drægtige IS Cassablanca.
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Det kan være svært at forstå markprøvereglerne,
for tingene bliver ofte indforstået.

1

2

3

4

1: Det er vigtigt for John, at forklare hvad han ser på marken, og hvilken betydning
det har. Dette gælder både på dette kursus for begyndere i 2018, og når han dømmer på markprøver.
2: Christina er en af de meget erfarne handlere på udstillinger. Her er det
Klintholm´s Arthur der udstilles på SJD´s udstilling i Vissenbjerg. Foto: Mette Kühl.
3: Jagtens glæder og samarbejdet med hundene betyder meget for Christina og
John. Her er Diezel kortvarigt søgt tilbage til John i en remise med piletræer.
4: Christina og John Bak på vej tilbage efter et slip. Foto: Rhina Larsen.
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som lydige hunde, der reagerer på ﬂøjten, og når der kaldes, og så
får deres hunde ikke lov til at stå og gø.
Hundene opdrages konsekvent, forstået på den måde, at Christina
og John mener, hvad de siger, når de giver en kommando, men
der er ingen fast skabelon, da træningen altid afhænger af, hvornår
hunden er klar.
John siger, at det heldigvis ikke er hård dressur som i gamle dage,
for det kunne være lige lovlig barsk at være hund. John fortæller,
at der er en enkelt ting, de aldrig bruger, det er godbids træning,
og ryster lidt på hovedet over hunde, der kun har fokus på godbidlommen, til gengæld får alle deres hunde en godbid til natmad.
Ny start
Lige som mange andre havde Christina og John en lang periode,
hvor det var deres to små piger og arbejdet, der fyldte mest i livet,
og hvor de kun havde få hunde. Christina savnede dog engagementet i hundesporten, og til deres kobberbryllup ﬁk John Gordon Setterklubbens 75 års jubilæumsbog af sin kone med et håb og ønske
om, at de sammen kunne komme i gang med hundesporten igen.
Derefter tog det hele fart endnu en gang. De ﬁk ﬂere hunde – i dag
har de ni hunde i hjemmet og i de velindrettede bokse.
Christina begyndte også på det tidspunkt at tage på DKK udstillinger med Æblevangens Mirell. – Vi blev fuldstændig jordet, og
det gjorde ondt, fortæller hun, men i dag kan hun godt se, at det var
berettiget, og de holdt jo lige så meget af hundene af den grund.
Senere har Christina fremført en hel del Eksteriør Champions,
ligesom de begge har opnået andre championater.
I dag tænker mange også på apport, når man nævner efternavnet
Bak, for John har lært mange hunde at apportere, hvor andre har
givet op. På spørgsmålet om hvad kodeordene er for at lære hunden
apport, svarer John prompte: – At kunne styre sit temperament, og
kunne læse hunden.
Han forklarer roligt, hvordan der er stor forskel på, hvordan hundene skal tages, og at man altid skal starte fra bunden. Han siger, at
selv om en hund måske ender med at skulle lære konsekvensapport,
så er det vigtigt med glæde, da det er modspillet til at skulle tage
hårdt fat, hvad, han ikke mener, er nødvendigt.
Han synes også, at det er sværere at overtage en hund, hvor ejer
har forsøgt at lege apporteringen ind, da det så er lidt svært at bruge
glæden som motivation.
Christina fortæller, at hun altid havde stået og set imponeret på,
når hundene blev sendt ud at apportere. Det blev lidt et tilfælde,
der gjorde, at hun endte med at stille Ole Halbergs Irsk setter Indi
(Rasser) ved Racedysten 2007 – som de naturligvis vandt. Efter
det overtog hun Indi, som i øvrigt var en bror til Toni Andersens
sagnomspundne Ibber.
Både John og Christina kan lide udfordringerne ved apporteringen, og begge mener, at det er nødvendigt med masser af træning,
hvis man vil føle sig helt sikker på at få apporteringen i hus på en
brugsprøve, hvor adrenalinen ræser rundt i kroppen.
Christina har ud over SJD´s apporteringsprøve også bestået den
udvidede apporteringsprøve med både Yobbos Calle og Krageredens Maggie, og mon ikke der kommer ﬂere af den slags prøver i
fremtiden?
Lavede kursus
Både Christina og John ved, hvilken arbejdsindsats det kræver for
at lykkes med hundene, og der prioriteres masser af tid til træning
op til markprøverne. Alt efter hvilke hunde, de har, så stiller de
begge i både ungdoms- og åben klasse. De hunde, der har bestået

Jagthunden nr. 3/2020

Jagt, jagt og mere jagt, det er sådan efteråret skal bruges, hvis det står til John. Her har han som altid taget to hunde med, og mon ikke han synes det er ganske godt
med alle de sorte hunde?

apporteringen stilles også i brugsklasse, og
så snart 1. præmien i åben klasse er i hus,
så stilles hundene i vinderklasse. Når man
dertil lægger, at John blev markprøvedommer i 2015 og dømmer meget, så giver det
god mening, at mange af vennerne også
begår sig i hundeverdenen.
For et par år siden tog Christina og John
på opfordring initiativ til at lave kurser
målrettet kontinentale og engelske stående
hunde og deres førere. Det er kurser for
nybegyndere og lidt mere øvede hundeførere, således at hundeføreren lærer mere om
markprøver, for at kunne læse terrænet osv..
De oplevede, at nogle af de nye hundeførere blev lidt forskrækkede, og ofte stoppede igen efter et par forsøg på marken. Det
kan være svært at forstå markprøvereglerne,
for tingene bliver ofte indforstået. Det blev
udgangspunktet, da de sammensatte deres
kurser.
Nu har ﬂere taget ideen til sig, men det
ændrer ikke ved, at behovet stadig er stort,
og at disse kurser ud over råd og vejledning

arbejder mest med hundeføreren, for som
John siger: – Det er jo føreren, der skal lære
at støtte hunden, ved at kunne læse terrænet
og kende reglerne.
De fortæller, at det er krævende weekender, hvor der både arbejdes teoretisk og
praktisk, og at et ofte overset element ved
en god prøvedag er noget helt andet end
hundearbejde, nemlig at kunne køre kolonnekørsel, så man ikke bliver væk fra holdet.
Nyder jagten
De nyder begge to at gå på jagt med deres
ældre hunde, hvorimod de unge kun bruges
på markprøver. Det er primært mark- og
remisejagter, som der er mulighed for på
Sjælland, og ofte har de to hunde med, så
der kan skiftes hund i løbet af dagen.
John har været heldig at blive inviteret på
sneppejagt i Jylland, men han er egentlig godt tilfreds med den jagtform, der er
mulighed for i hans eget jagtkonsortium –
som primært har medlemmer med stående
hunde.
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Efter at Christina ﬁk jagttegn i 2018, kom
hun med i et jagtkonsortium, hvor der også
er labrador og springere, men hvor hun særligt nyder at se den nye hundefører Anders
Heine Hansen og hans gordon setter Fjord,
det er nemlig en hvalp efter hendes elskede
Diezel.
Selv om det bliver til meget remisejagt, så
er der ingen tvivl om, at både Christina og
John allerhelst vil have jagtsituationer på
åben felt med en stående hund, den slags
hvor hunden har en ﬂot højrejst stand, rejser
villigt på ordre og er komplet rolig i opﬂugt
og skud, for at den til sidst fuldender det
hele ved at apportere det nedlagte vildt. –
Derfor er agerhønsejagterne noget ganske
særligt, og det er noget, vi begge ser meget
frem til hvert år.
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Drama og idyl ved søen
Der sker en masse, også ved søen i disse uger – Gøgene kukker, ænderne har ællinger, og rovfuglen er ude på rov…
Tekst og tegning: Jens Gregersen

Gøgeﬂugt langs søbredden.

Skærsommer bliver til højsommer, straks
som Skt Hans ligger bag. Ja, dagene blev
længere og længere, nætterne lyse, - og
nu - går det snart den anden vej. Men den
varmeste tid ligger foran. Det normale er
jo, at man taber pusten fra den dag, bøgen
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springer ud, til man er nået Skt. Hans, og
den store sommerstagnation indtræﬀer.
Fornyelse og vækst kender ingen grænser
i disse uger. Hylden blomstrede ganske
ydmygt i uger, men er nu i lys lue. Pludselig var der stæreﬂokke på engene, for de
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havde jo fået en masse unger på vingerne.
Allerede i begyndelsen af juni voksede
ﬂokkene og blev en del af livet på de enge
og græsmarker, som trods alt stadig er en
del af landet.

Rugemor
Nede ved søen kukker gøgene i et væk, og
de ﬂimrer rundt efter hinanden og mulighederne for at ﬁnde en vært for deres
gøgeafkom. Den folkekære gøg er en
blanding af romantik og uhygge i den måde
disse fugle nu har indrettet sig. I disse dage
afpatrulierer den rødbrune gøgehun kanten
af søbredden, og det er bræmmen af tagrør,
hvor den lille rørsanger har hjemme. Den
har spundet sin rede op mellem de bambusagtige rørstængler og har netop lagt sine ﬁre
æg. Men gøgehunnen har grundigt iagttaget
rørsangeren og har nøje kendskab til, hvor
dens rede er og har allerede droppet et af
sine æg i denne rede.
Intetanende ruger rørsangeren gøgeægget
ud, og det forunderlige er, at det lidt større
gøgeæg udvikles en dag eller to hurtigere
end værtsfuglenes æg. Derved har gøgeungen et forspring og kan styrket smide
rørsangerens æg eller nyklækkede unge
ud over redekanten. De havner i bunden
af rørsumpen og går omgående til grunde.
Derefter får gøgeungen al maden og vokser
hurtigt ud over redekanten.
Helt grotesk ser det ud, når hannen og
hunnen af rørsangeren fodrer en unge, der
er dobbelt så stor som dem selv! Gøgen er
gået en fuldstændig vanvittig omvej, for at
reproducere sig. Men sådan er gøgen, og
der er sikkert en god grund til, at det har
udviklet sig sådan, for der er andre arter
af gøge. Een har specialiceret sig i skader
som værtsfugl, skadegøgen som lever i Spanien. Gøgen her ved søen er specialiseret i
rørsangere, men andre steder kan det være
engpiberen, tornsangeren eller andre. En
gøgehun kan lægge op til 20 æg i løbet af
forsommeren, så den har travlt med at ﬁnde
de rigtige værter.
Hvor åen løber ind i søen, er der masser af
mose og sump. Materiale aﬂejring har skabt
grundlag for rørskov, som er omkranset af
skov- og kratagtige bevoksninger, og dette
terræn er et godt sted for sangfuglefugl og
gøg. Her kukker og “leer” gøgene sommeren igennem, og man ser dem i deres
falkeagtige jagende ﬂugt; - den duegrå han
og den rustrøde hun. Der er så meget rovfugl over en gøg, at det er medvirkende til

alle småfugles foragt for dem. Desuagtet at
de ikke er bevidst om gøgens ærinde som
redesnylter.
Ufatteligt overskud
Her er i øvrigt meget andet liv. Grænseområdet mellem vand og land er lige her en
biotop, som består af ubetrædelig sump.
Det er tagrør og dunhammer, star-græs, iris
og kalmus. Sidstnævnte er en klosterplante,
som munkene indførte. Kalmus dufter helt
specielt krydret og mildt, og sammen med
vandmynte giver de duften af mose, der
understreges af en em af lunkent dynd og
kumarin fra sødgræssets pollen. Tagrøret
er i vækst, men der er stadig nogle uger til
blomsterstand og kulmination; - “blåtaget”
skyder gerne mere end to meter, denne
nytteplante der leverer tækkerør; 16 bundter
til en trave. Ferskvandsrør er dog ikke af
samme kvalitet som de kortere og mere
solide fjordrør.
Hvor siv og rør holder op, begynder et
bed af åkander, som netop nu er begyndt
at blomstre, men de ﬂeste er i svulmende
knopper. De breder sig ud over det lave
mudrede vand og bringer associationer til et
Monét maleri. De giver tilgroningen et eksotisk og idyllisk præg og klæder lappedykkerparret med deres to zebrastribede unger.
Blishøns har store unger, som tigger og
plager deres forældre, som er begyndt at
tænke på deres andet kuld. Rørhøgen kom
svævende ind fra syd og snuppede en uforsigtige stor kylling af blishønekuldet. Alarm
blandt småfugl og and, men kortvarigt. Søidyllen er hurtigt genoprettet, og høgen på
vej med mad til sine dununger i bunden af
en rørskov, sikkert et af parrene som yngler
i de mere udstrakte rørskove ved fjorden.
Den enes nød
Gravandeparret kommer frem med ni
harlekin-spraglede ællinger. De kan være
udruget i en af rævegravene i den gamle
grusgrav. Eet sted hvor ræve har kronede
dage efter at motorvejen gennemskærer
området. Bortset fra at ræven selv af og til
køres ihjel, er der et sandt opbud af traﬁkdræbte og sårede dyr, hvor ræven, ravnens
og kragens rolle bliver synlig.

Rørsangeren opdager ikke, at gøgeægget er større
end de andre æg.

Her er det menneskeskabte uundgåelige
drama af så stort omfang, at naturens egen
drama næsten er poetisk. Men naturen er
ligeglad, også med traﬁkkens ofre, hvad
enten det er mennesker eller dyr. Den reparerer stille og roligt; der er altid nogen, der
har en rolle. Lidelsen vil være forholdsvis
kort, og død skal nok blive omsat på en eller anden måde, så nogen har gavn af det.
Den spæde sangfugleunge, som vippes ud
af den livskraftige gøgeunge synker ned i
det kølige dynd og ædes måske af vandkalvens larve; en billelarve, som går på hvad
som helst, fordi det en stor krabat. Den er
selv mad for de blishøns, som er altædende.
De må så afgive en del af overskuddet
til rørhøgen, som er specialist og mindre
udbredt. Jo, der er system i tingene, og
oplevelser er der masser af alle vegne for
tiden.

Gravænderne er kommet frem med de spraglede
ællinger.
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VILDTPLEJE

FLEKSIBILITET
for markvildtets skyld
I øjeblikket er det svært at vide, hvad de nye EU-regler
vil komme til at betyde for agerlandsfaunaen. Men vi
er nødt til at arbejde videre uden at vide alting sikkert
– ellers går arbejdet i stå og så er agerlandsfaunaen
for alvor taber.
Tekst: Hugo Jensen
Foto: Kim Henriksen m. ﬂ.
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Artikelforfatteren med de to „bibler“. Foto: Martin E. Jensen.

I 2019 ﬁk Eskjær ny skytte, da den tidlige skiftede til andet job.
Eskjærprojektet- et agerhøneprojekt knyttet til et lille ﬁre mandskonsortium på Eskjær hovedgaard i Salling - (vi freder vores agerhøns og bruger dem kun til træning af stående hunde og nu og da
til markprøver) skiftede straks til et samarbejde med den nye skytte,
ligesom vi havde haft et godt samarbejde med den afgåede.
Formålet med det hele er at sikre så gode livsbetingelser for markvildtet som muligt.
Vi lejer ca. 400 ha markjagt af Eskjær, hvor vi må træne hund (stående jagthunde) og skyde fasaner over stående hunde i jagttiden. Vi
må ikke skyde hårvildt. Og det har heller ikke vores interesse. Det er
hønsefuglene, der optager os. Om foråret har vi ret til at træne hund på
hele det areal, der hører under Eskjær, som er ca. 1000 ha. Desuden ser
mange naboer på os med velvilje, hvis vi vil træne.
Vores hovedanliggende er den stående hund (engelsk og kontinental),
som vi vil træne og opdrage til jagt. Vi vil også gerne være med til så tit
som muligt at udbyde et markprøveterræn og gerne give inspiration til
andre, hvis og når de har tid til at komme og besøge os. Vi inviterer gerne
lokale grupper, klasser fra landbrugsskoler o.l. til Eskjær. Altid i samarbejde med godsejerfamilien, som fra den første begyndelse i 2012 har
deltaget i projektet med interesse.
Samarbejde giver mere til vildtet
Vil man have vildt på markerne, så er man nødt til at gøre noget for vildtet
på markerne. Vores agerhøns er fredede året rundt, men nu og da skydes en
fasan over hundene. Det sker også, at vi får hundene for en sneppe, som vi så
måske kan skyde. Desuden har vi mulighed for at drive lidt krikandejagt, det
er god apporteringstræning.
Da den ny skytte kom, ville juniorgodsejeren og skytten gerne inddrage en del
af vores 400 lejede ha under ”deres område” forstået på den måde, at de gerne
ville drive et par mindre rough-shootings om året på markerne, hvor vi lejer
fuglejagten. Disse rough-shootings er udlejningsjagter.
Den tyggede vi lidt på: Skulle vi nu til at betale jagtleje, for at Eskjær kunne
leje rough shootings ud? Men det blev hurtigt klart, at skytten ville anlægge
mange ﬂere biotoper (striber, beetle banks osv) end vi formår. Han er faktisk
landbrugs- og landbrugsøkonomuddannet og meget energisk. Så vi begyndte at
ane en fordel for agerhønen og tænkte: – Lav I bare noget mere biotop til markvildt, og lav I bare et par rough shootings om året, men skyd kun fasaner, snepper,
ænder og løbende vildt, men IKKE agerhøns.
Vi mente, at det vi tabte på lidt rough shooting, kunne vi vinde på, at den landbrugsuddannede skytte ville lave mere biotop og ville være med til at passe på vores
agerhøns. som ikke må skydes på hans rough shootings.
Alternativet kunne jo ellers ende med at blive, at vi slet ikke kunne fortsætte vores
projekt, hvis vi stod hårdt på, at de 400 ha er vores og kun vores, fordi vi betaler
jagtleje. Samarbejde går ikke uden ﬂeksibilitet. Hvis landmanden (jordejeren) mister
lysten til samarbejde, så taber markvildtet.
Det skal understreges, at godsejerfamilien på Eskjær altid har været samarbejdsvillige
og ﬂeksible og interesserede i markvildtet i de mange år, vi efterhånden har arbejdet
sammen, men selvfølgelig er deres hovederhverv landbrug. Og så lejer de jagter ud. Det
er forretning.
Selve agerhøneprojektet startede i 2012, men samarbejdet om jagt er faktisk 20 år gamJagthunden nr. 3/2020
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melt, idet vi før 2012 og helt ind til 2019 har købt en til to fasanklapjagter pr år i skoven på Eskjær. Eskjær råder over en meget
naturskønt beliggende bøge- og askeskov (deraf navnet Eskjær >
die Esche = ask( tysk). Skoven strækker sig ned mod Limfjorden,
og herlighedsværdien er meget stor. Der er fritstående då- og sikavildt i skoven, ved siden af selvfølgelig råvildt, og i området ses
efterhånden også strejfende kronvildt.
Vi får altså et samarbejde med den unge skytte, som også selv
er optaget af markvildt. Vores gevinst er først og fremmest, at der
anlægges mere marknatur på Eskjær end nogensinde før, og der
fodres året rundt. Skytte Henrik Nørlund fodrer øst for Grinderslev
Kloster, og vi fodrer selv vest for. Vi fodrer året rundt fra fodertønder. Vores projekt fra 2012 kan altså fortsætte i samarbejde med
godsets nye skytte. Kontinuiteten er sikret.
Biotopen er i fokus
På en mindre del af de 400 ha, vi lejer jagten på, (Eskjærs jorder
vest for Grinderslev Kirke) er vi stadig selv ansvarlige for både
biotopanlæggelse og fodring. Biotopanlæggelse vil vi klare gennem
den kommunale ordning i Skive kommune, hvor kommunen sponsorerer frø, og hvor vi selv betaler en maskinstation 1200 + moms
for 800 x 3 m = en kvart ha, som – om ønskeligt – kan fordeles på
ﬁre forskellige steder på en ejendom eller et område. Vi vil gerne
støtte den ordning, fordi vi lokalt selv har været med til at kalde
den til live sammen med godsejerfamilien Schütte, som i mange år
har haft sæde i Grønt Råd i Skive Kommune.
Det er seniorgodsejeren Birger Schütte, der sidder i Grønt Råd.
Sammen med undertegnede var han med til at starte ordningen i
Skive efter forbillede i det, der startede i Herning og Ikast, og som
nu ﬁndes mange andre steder. Landbo Limfjord har gennem årene
med stor velvilje hjulpet os med at gøre landmændene opmærksom
på ordningen.
Gennem alle de år, hvor vi har været forvaltningsområde under
først FJD og nu SJD har vi også modtaget støtte herfra, fx i form
af såsæd til faunastriber. Til den kommunale ordning har vi kun et

ønske: at landmændene i kommunen vil gøre endnu ﬂittigere brug
af ordningen. Noget vi er meget stolte af og i høj grad nyder og
beundrer er, at Skive Kommune nu også lader anlægge faunastriber
på kommunalt ejede områder. Det er ﬂot!!
På skiftende betingelser har vi hele tiden kun haft et sigte med vores projekt: at prøve at bevare den grå agerhøne og andet markvildt
for eftertiden. Vi mener også, at vi nu efter otte år kan konkludere
på, om det er muligt at bevare den ikke udsatte agerhøne ved biotopindsats, fodring, fredning og rovvildtbekæmpelse. Vi mener, at det
i et vist omfang er muligt. Men der skal en stærk biotopindsats til,
og der skal også arbejdes på alle andre parametre. Det er ligeledes
nødvendigt at have et stort område at arbejde på. Jo større forvaltningsområde og jo mere aktiv bevaringsindsats, jo bedre resultat.
Det ser ud til, at et større område skal have 5-7 % af området udlagt til agerlandsvildt-venligt område, for at man kan opretholde en
nogenlunde ikke udsat bestand af grå agerhøns. Det er meget!! Men
der skal også fredes, reguleres rovvildt og fodres. Alle parametre
spiller en rolle.
I efteråret 2020 havde vi tre store ﬂokke ikke udsatte høns på
Eskjær. Vi kan ikke lide at kalde dem vilde – for hvad er vilde
høns? Der sættes jo høns ud både her og der, og vi kan godt have
haft indvandring af udsættere, ligesom vi selv satte familieﬂokke
ud 2012-2014 (begge år inkl.). Derfor vil vi hellere sige ”ikke udsatte høns” (= høns der ikke er efterkommere af nyere udsætninger)
I efteråret 2019 troede vi i lang tid, at der ikke var høns på Eskjær
af betydning. Men en dag stak 18 høns pludselig hovedet ud af en
høj stub og gik straks på vingerne og salverede sig i lav svirrende
ﬂugt. Senere sås en ﬂok på 14 et andet sted, og endelig havde vi
16-18 dejlige høns i vores ræddiker vest for Grinderslev Kloster.
Desuden havde vi mindre ﬂokke hist og pist. Så jo – vi har høns,
men ikke sådan at der opnås fem stand for parhøns på hver mark
om foråret.
Til gengæld kan vores høns mere end deres fadervor. Hundene
skal kunne deres kram, hvis de skal sætte dem og have en god
situation. De bliver ikke siddende, når de mærker uro, de løber. De

Det nye samarbejde har bl.a. ført til dejlige midtmarkstriber. Foto: Martin E. Jensen.
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løber af vind, og kan de komme afsted med det, så salverer de sig
i god tid i lav ﬂugt, uden at hverken hund eller hundefører opdager
det.
Og overraskelser er ikke- udsatte høns altid gode for. I foråret
2018 var der pludselig fem forskellige par på et par store rapsmarker. De såkaldte Klostermarker. Både pointere, engelske settere
og irske settere samt ruhåret hønsehund havde glæde af dem, men
også deres hyr med at sætte dem, så der kom gode situationer ud af
det.
Holder os til videnskaben
Vi ser måske lidt forskelligt på udsætning i gruppen. En gammel
egensindig ﬂøj i konsortiet er naive nok til stadig at tro på, at ikke
udsatte høns kan bevares på området i et vist (tilstrækkeligt) omfang. Ikke mindst hvis ﬂere naboejendomme vil gå med og gøre en
indsats, altså hvis samarbejdet på tværs af skel kan øges. Og: hvis
man vil udlægge mere jord til markvildtvenlige områder. Det er den
samme gamle egensindige gruppe, der nærmest er imod udsætning
af høns på Eskjær.
Vi har fortrinsvis forsøgt at følge de tysk-engelske videnskabelige
principper (se artikler i Jagthunden) og har ikke sat høns ud på
Eskjær siden 2014, når bortses fra vilde agerhøns, hvor hønen var
blevet dræbt af græsslåmaskinen, men æggene reddet. En dværghøne rugede æggene ud og blev sat ud i bur sammen med kyllingerne, og inden længe adoptererede hønsenes biologiske ”far” sine
egne kyllinger.
Dværghønen rugede 10 kyllinger ud, og 8 overlevede. Hun blev
sat ud sammen med de otte kyllinger tæt på, hvor deres mor blev
kørt over, og snart hentede den vilde agerkok sine egne biologiske
kyllinger. Det var ”the call of the wild”, der sejrede. Kokken hentede sine kyllinger, og de gik med ham, og dværghønen kom hjem
til de andre tamme dvæghøns I haven.
Og ingen var bedre til at føre de ”vilde” kyllinger end deres egen
gamle snu far. Han kunne hurtigt lære dem optimal reaktion over
for rovvildt. Og det er vigtigt!! Ikke optimal reaktion over for rov-

vildt koster alt for mange udsættere livet allerede det første år.
Ovenstånde lille historie har faktisk givet genlyd helt over til
lederen af det europæiske agerhøneprojekt Francis Buner, som efter
eksperten G.R. Potts død nu er den videnskabsmand, vi orienterer os mest på i vores projekt. Potts er faderen til den europæiske
agerhøneforskning. I sin bog ”Partridges. Countryside Barometer”
(2012) beviser han lysende klart, hvad det er, der har gjort livet
vanskeligt for den grå agerhøne.
Undertegnede kan ikke vide, om han har ret, men Potts videnskabelige undersøgelse argumenterer på overbevisende måde for en
sikker sammenhæng mellem først og fremmest marksprøjtning og
kyllingedødelighed. Strukturelle ændringer spiller selvfølgelig også
en rolle, men den generaliserede sprøjtning er ifølge Potts den store
synder. Der mangler insekter, og på den konto dør for mange kyllinger, så det helt store overskud udebliver. Indførelsen af sprøjtefri
zoner på de yderste meter af danske kornmarker (”conservation
headlands”) ville bedre det forhold betragteligt. Lad os igen håbe,
at de nye EU-regler og administrationen af dem vil gøre dette
muligt.
Vi har gode kontakter til de omgivende landmænd og hundefolk.
Vi prøver hele tiden at få de relevante grupper til at interessere sig
for vores sag. Vi tror, at det er vigtigt, at der handles nu og ikke
senere, og at alle relevante grupper sensibiliseres for agerlandsfaunaen. Se”Jagthunden” i den kommende tid og se lederen i Jagthunden for 1.2. 2020
Vores holdning er, at et agerhøneprojekt er et virkelig langsigtet
og sejt arbejde, men det gælder altid om ikke at give op, og det
gælder altid om at få det bedste ud af de muligheder der byder sig.
Uden ﬂeksibilitet, så går det ikke.
Vi håber, at den ny lovgivning, der er på vej, også vil være ﬂeksibel og tage skyldigt hensyn til markvildtet, så den grå agerhøne
ikke skal dele skæbne med hedens sorte kok. Se Jens Gregersen:
”Den jyske Hede. I urfuglens tid” (2018).

Der er gjort klar til en ny faunastriber langs et gammelt dige. Det forstærker eﬀekten.
Foto: Martin E. Jensen.

Hugo Jensen i samtale med den nye skytte, Henrik Nørlund.
Foto: Martin E. Jensen.

Agerhønsene er hele tiden i fokus på Eskjær. Arkivfoto: Alex Nissen.
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SYNSPUNKT

Ny på marken
Engang var en jagthund en stående hund. Jagt er mere populært end nogen sinde før. Det afspejler sig desværre ikke i valget af jagthund. Det kan alene læses ud af hvalpestatistikken
for de sidste 20 år. Men kan vi gøre noget ved det?
Tekst: Cynthia Jensen. Foto: Flemming Østergaard m. ﬂ.

Et særsyn. Hundetræning i den lokale jagtforening, hvor de stående hunde er i overtal.

Jeg er egentlig ikke selv ny på marken, idet jeg har fulgt med i mange år på sidelinjen, men jeg er ny hundefører på marken, og det
har alligevel været en spændende rejse. Der er mange meninger om træning, og hvorledes man starter med sin hønsehund, og det
er sin kunst at ﬁnde rundt iblandt de mange gode råd. Uanset, hvorledes disse råd udspiller sig, så er det erfaringen, der er med til
at støbe de nye på marken samt os, der deltager til træningen og prøverne. Alligevel ser det ud til, at vi bliver færre og færre nye,
men hvorfor mon? Er det os selv, der ikke er gode nok til at byde de nye med til prøver og aktiviteter, eller er det vores traditioner,
som ændrer sig med tiden?
Barndommens race
Min oplevelse med at have en ruhåret hønsehund med i gaderne, har som oftest indledt de hyggeligste samtaler med fremmede eller blot nye bekendtskaber. – Sådan én havde min bedstefar også, da jeg var barn – hold op hvor jeg savner den, er den kommentar,
de ﬂeste indleder samtalen.
Jeg er ikke selv vokset op med en jæger i familien, så med så meget andet, er jeg en mønsterbryder. Derfor kom det som en stor
overraskelse for mig, at så mange andre danske familier både har haft jagt og hønsehunde som en del af deres barndom.
Desværre har mange ikke bragt den tradition med sig, og her bliver jeg mere overrasket over svarene. Det kan være årsager, som
at aktivitetsniveauet for en hønsehund er ret højt, men bestemt også ry for at være en hund, som kræver en ”hård hånd at styre”.
Gudskelov er min erfaring efterhånden, at det bliver mere sjældent, at der trænes med hård hånd, og at det i højere grad er avlet ud
af linjerne.
Og når min kælepot af en ruhår så også overvælder dem med kærlighed, så forsvinder en del af deres aversioner efterhånden, el-
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ler det håber jeg da på.
Men traditionen for at have hønsehunde
lader til at være dalet siden vores forældres
tid, og måske er de stående jagthunde heller
ikke de bedste racer at starte op med igen.
Deres virke på det lille husbondsted er nok
heller ikke længere aktuelt, men jagt generelt er da blevet mere populært med tiden,
så hvorfor følger brugen af hønsehunden
ikke med denne bølge? Hvordan kan det
være, at netop stående hunde oplever fald,
til trods for, at racerne var ganske populære
i vores bedsteforældres tid? Dette satte jeg
mig for at undersøge.

Cynthia Jensen med sine hunde. Privat foto.

Fald i antal hvalpe
Antallet af hvalpe på tværs af racerne for
stående jagthunde, har i Danmark været
dalende for langt de ﬂeste racer de sidste
par årtier. For ﬂere af de tidligere tonangivende racer har faldet været på over 50%
siden 2001.
Det er ikke mærkeligt, at antallet af
medlemmer er dalende, idet alle danske foreninger oplever fald i disse år, men at have
hund har vist sig, at være mere populært
end nogensinde i samme periode. Hunden
er blevet et tegn på velstand, sammen med
”Volvoen og villaen” – okay måske har
mærket af bil ændret sig, men ordsproget
holder fortsat stik.
En af de race i gruppe 7, som har kunnet
opretholde et konstant hvalpetillæg siden
2001, er Kleiner Münsterländer. Det ligger
på ca. 230 hvalpe årligt. Især den populære
Ruhåret Hønsehund har oplevet et dramatisk fald fra knap 800 hvalpe i 2001 til knap
350 hvalpe i 2019, og antallet af korthårshvalpe og bretonhvalpe er stort set halveret
i samme periode.
Tallene giver os ikke svarene på, hvorfor
det sker, men det tegner et generelt billede
af, at vores racer lider under populariteten
Jagthunden nr. 3/2020

af andre racer, heriblandt Labrador Retriever og spaniels, både FT og standard, som
har gyldne tider.
Vores opdræt
Jeg er ikke opdrætter af Ruhår, men derimod af Parson Russell Terrier, idet jeg går
på rævejagt, så ofte som tiden tillader det.
Derfra har jeg erfaring med at få utrolig
mange henvendelser fra både familier på
udkig efter en hvalp til hygge og jagt. Mit
udgangspunkt har aldrig været, at lave
hvalpe for pengenes skyld, for det producerer racen simpelthen ikke hvalpe nok
til, men derimod opdræt, når jeg selv har
manglet materiale her og nu, men bestemt
også fremadrettet.
Dog oplever jeg som opdrætter, at skulle
skuﬀe mange henvendelser, idet deres idé
om racen i hjemmet, ikke passer til hundens
behov.
Jeg sælger derfor kun hvalpe til dem, som
også skal bruge dem til deres formål, hvilket til tider betyder, at jeg ligger inde med
hvalpe i op til seks måneder – faktisk endte
en hvalp med aldrig at blive solgt, og han
blev således hos mig indtil sin død.
Men når jeg hører fra andre opdrættere,
så handler det i høj grad om penge og at
komme af med hvalpene hurtigst muligt.
Avlen får derved et forkert fokus og racen
et forfærdeligt ry, fordi de ikke passer til
ejernes behov i længden. Bevar mig, alle
hvalpe er da bedårende, men en teenager er
som oftest ret billigt til salg i ﬂere perioder,
og netop her oplever de ﬂeste racer også, at
hvalpe aﬂives.
Jeg skal ikke gøre mig klog på, om dette
også er gældende for stående jagthunde,
men tendensen til at holde hund, fordi
samfundet betragter hund som et velstandsobjekt, vil fremadrettet næppe få ﬂere til at
vælge en jagthund fra gruppe 7.
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Det kan være svært for nybegyndere at komme til orde, når de erfarne diskuterer. Foto: Jette Veggerby.

Opdrættere og ejere skal derfor fortsat se
indad og udvælge de bedst egnet forældredyr ud fra det behov, som markedet
tilbyder, hvilket også betyder den jagtform,
som racen fungerer med.
Jagten i dag
Jagt i Danmark er blevet meget populært,
og der bliver ﬂere og ﬂere, der indløser jagttegnet hvert forår. Dette ses også på diverse
fora, hvor priserne for at være tilknyttet et
jagtkonsortium, har været støt stigende. Der
er dog ingen tvivl om, at jagtformen også
har ændret sig de sidste 50 år og dermed
nok også vores valg af hunde dertil.
Labradoren har altid været en nem hund
at have i familien, og ydermere er der også
blevet udviklet en lettere model, kaldet
Formel 1 af de engelske linjer, for netop at
tilpasses jagt bedre end de gamle, lidt tunge
typer. Hunden er fortsat nem at træne, og
gængse jagtformer i Danmark tillader dem i
højere grad at blive brugt optimalt. Det gør
sig også gældende for diverse spaniels, som
også har Field Trial modeller i avlen.
Flere af de gode jagtterræner med rige
bestande af markvildt, hønsehundenes
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primære force, svinder ind, og færre får tilgang til de områder, der er tilbage. Dermed
former tendenserne også vores tilgang til
jagten og dermed vores valg af hunde.
Kvinder får også i højere grad indpas i
konsortierne og, som oftest er de hundeførere af de blidere og lettere racer. Vores
traditioner svinder således ind på mange
områder, og de mere sociale jagtformer får
således en afgørende indﬂydelse på jægerens valg af jagthund.
Hvad kan vi så gøre?
Der er helt klart ﬂere tiltag, som kan gøres,
for at vores stående jagthunde igen får
ordentlig fat i danske jægere, og det skal vi
i fællesskab være med til at forme. Klubberne kan vælge at arbejde sammen i højere
grad og i fællesskab løfte den problemstilling, vi alle står overfor. Her kan man følge
Dansk Münsterländer Klub, som i den grad
giver os andre baghjul.
Vi kan vælge at se mere konstruktivt på
vores avl (og bestemt også vores købere)
og se, om den fortsat følger den udvikling,
der følger ønsket om let dressurbare hund,
fremfor at holde stædigt fast i en jagttype,
Jagthunden nr. 3/2020

som kan være overordentlig vanskelig at få
tilstrækkelig styr på.
Derfor må vi være ærlige overfor os selv.
Vi får ikke alle markerne tilbage, og vi får
heller ikke de samme privileger som tidligere. Vores træningsmetoder har ændret sig
over tid, og racerne må tilpasses nye tider,
så traditionerne kan føres videre mange
generationer frem. Vi kan således vælge at
følge med tiden, eller vi kan vælge at uddø.
Det er de nye, som skal være med til at
holde racerne inde i varmen. Vi kan derfor
vælge dem byde dem velkommen i klubberne, til arrangementerne og, sidst men
ikke mindst, på markerne, fremfor at holde
dem ude.
Lad os ikke slå ud af statistik, men arbejde
os fremad og med tiden. Og til alle de nye
derude – giv jeres mening til kende og lad
os lære i fællesskab. Sidst men ikke mindst
- Velkommen i de stående jagthundes
vidunderlige verden.

deHvadberadettvi vil?
På nogle forårsmarkprøver mærker tilskueren, at der er sat fugle ud. Der er vist lidt
for mange fugle her målt på det terræn, vi
går I, tænker vedkommende, men herregud!
Hundene skal jo vise, at de kan stå, rejse,
evt. er skudfaste osv. Altså er vi nødt til at
lukke halvtamme fugle ud?
Er vi? Gavner det hundene?
Jeg tror det absolut ikke. Se nu at få valgt
nogle gode prøveområder med ikke udsatte
fugle, som kan bruges til prøverne. En ikke
udsat fugl opfører sig anderledes end en
opdrættet. Det ved vi jo alle sammen. Jeg er
ganske vis på, at vi får det sandeste billede
af ”den gode jagthund”, hvis vi prøver den
på ikke udsatte fugle: Kan den sætte agerhøns, der vil løbe af vind? Kan den sætte en
gammel fasankok, der løber i halvhøj raps.
Sætte den, så den er sat?
Jeg tænker også, at hunden får vist sin
vildtﬁnderevne bedre på et terræn med
fugle, der viser komplet vild adfærd.
Hunden skal virkelig arbejde. Hvis hunden
går, som den skal hele dagen uden at bringe

fugle for bøssen, så kan det have i hvert fald
to årsager: Der er ingen fugle? Hunden har
ikke fundet dem? Taler vi vinderklasse, så
tror jeg mest på det første. Og hvad gør det
så, at hunden ikke har bragt fugl for bøssen? Næste dag på en skovprøve er sneppen
måske hjemme, og du får 1. præmie på den
samme hund.
Ved at sætte fugle ud til forårsprøverne
(efter 1. april), forstyrrer vi de ikke udsatte,
der måtte være. Det er og bliver en kunstig
kulisse, vi opererer i, og det tænker jeg
ikke, vi tjener os selv og hundeavlen med.
Og det er heller ikke med til at lægge
pres på de myndigheder, der skal beslutte,
hvordan agerlandet skal forvaltes, hvis der
da stadigvæk er godt med høns (udsatte). –
Så skader kæmpemarker og sprøjtning nok
ikke så slemt endda, og hvorfor skal vi så
lave beetlebanks og diger osv.
Myndigheder! Beslutningstagere!!!:
Det er i første række jer, jeg taler til: Kom i
gang med at forlange sprøjtefri zoner, også
omkring de yderste meter af kornmarkerne

som i England (conservation headlands),
striber i agerlandet med frøbærende planter,
minimering af den sprøjtning, der er nødvendig i landbruget.
Og gør som kloge folk fra området ”vilde
agerhøns” allerede har været ude i bladene
med. Jeg tænker på Tonny Lønne. Lad
være at sprøjte markerne ned, før det er
absolut nødvendigt. Lad dem overvintre, så
fuglevildtet kan få glæde af dem. Det er af
allerstørste betydning
Og prøv også at overveje om Conservating
Agriculture med pløjefri dyrkning ikke er
en økonomisk givtig mulighed. Vi ved fra
fx ”Klitgaard”, at det er til gavn for vildtet.
Og Gud ved, om der ikke er økonomi i det i
den sidste ende?
I øjeblikket oplever vi en pause i vores liv.
Covid 19 skærer dybt ind i samfundet og
ryster os alle.
Lad os gøre det til et vendepunkt til en
grønnere måde at forholde os på.
Lad os få naturen tilbage.
Hugo Jensen, Skive

5-Klub Apporteringsprøve

Dansk Weimaraner Klub, Klubben for Gamle Danske Hønsehunde, Langhårsklubben,
Dansk Vizsla Klub, Klubben for Jagthunde uden Specialklub
Apporteringsprøve Sjælland:
5-klub afholder DJU appoteringsprøve lørdag den.27 juni
2020 kl. 9:00
I Mogenstrup grusgrav Bøgesøvej 4700 Næstved
Grusgraven åbnes for indskrivning kl 8:00.Prøven starter
kl 9:00
Vi vil overholde myndighedernes retningslinjer i forbindelsen med coronakrisen .Derfor bliver der ingen form for
servering, så deltagerne bedes selv medbringe fortæring
og drikkevare.
Også andre jagthunde end 5-klub racer er velkommen
Tilmelding hundeweb
Sidste tilmelding den 21 juni
Oprindelig annonceret prøve d. 20. juni er AFLYST!

Apporteringsprøve Midtjylland:
lørdag 13. juni 2020 kl. 9.00 er AFLYST

Foto: Sandra Stålberg.
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Foto: Kim Henriksen.

FUV´s egen hjemmeside www.fuldbrugsproeve.dk vil løbende
blive opdateret med sidste nyt omkring
prøverne.
Regelsæt kan hentes på FUV og SJD’s hjemmesider www.fuldbrugsproeve.dk eller www.sjid.dk
Stambogbogscertiﬁ kat, ejerforholdsattest og vaccinationsattest
skal medbringes på første prøvedag.
Tilmelding skal ske via Hundeweb.
Al henvendelse omkring tilmelding skal ske til Fuldbrugsprøveudvalget: Tommy Hougaard, Tlf: 22 44 71 88. Mail: mail@oestervangens.dk.
Sidste frist for tilmelding til prøverne er 10. august 2019
Efteranmeldelser modtages ikke, men er der ledige pladser på prøverne bliver disse annonceret på www.fuldbrugsproeve.dk og klubbernes hjemmesider. Hunde der opnår adgangsgivende præmiering
ved prøver afholdt efter anmeldelsesfristen er undtaget fra denne
regel, og vil såfremt der er plads kunne efteranmeldes.

Flyttes en hundefører på grund af overtegning, får vedkommende
snarest besked herom.
Hvis en hundefører ønsker at deltage to gange, skal denne tilmelde
to prøver på hundeweb indbetale to gange prøvegebyr.
Prøvegebyr: Kr. 1200,00
Såfremt en hundefører opnår den ønskede præmiering på den
første prøve, vil det være Fuldbrugsudvalget til stor hjælp, hvis vi
modtager afmeldingen umiddelbart efter prøven.
Bemærk, at prøvegebyret for den anden prøve ikke tilbagebetales.
Besked om deltagelse på prøverne vil blive oﬀ entliggjort på Fuldbrugsprøve udvalgets egen hjemmeside www.fuldbrugsproeve.dk.
Program vil blive til sendt fra de respektive prøveledere.
På Fuldbrugsprøve Udvalgets vegne
Ove Nissen Nielsen
Næstformand

I næste nummer
Fokus på prøver
Vore prøver skal ligne praktisk jagt mest muligt. Men gør de nu
også det?
Hjælper vi altid de nye hundeførere, så de fortsat får lyst til at
være med i fællesskabet, eller løber de ”skrigende” bort efter et par
forsøg.
Markvildtprisen 2020
Jagthunden er med, når årets markvildtpris uddeles og laver reportage fra såvel begivenheden som det prisvindende terræn.
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DANSK
RUHÅR KLUB

Formand:
Jens Toft Nielsen, Fjellebrovej
11, 5750 Ringe.
Telefon: 29 21 85 55
e-mail: formand@ruhaar.dk
Kasserer:
Steen Langkjær, Stærevej 13,
3200 Helsinge. Telefon: 53 66
78 40.
e-mail: kasserer@ruhaar.dk
Klubredaktør:
Vibeke Gude, Mosevænget 8,
7160 Tørring. Telefon: 40 30
35 36.
e-mail: jagthunden@ruhaar.
dk

www.ruhaar.dk

Farvel til bestyrelsen
Som det tidligere er fremgået
af indkaldelse til generalforsamlingen, genopstiller jeg ikke
til bestyrelsen.
Jeg har siddet der i tre år, og
det har været både spændende
og udfordrende. Jeg har fået
indsigt i mange ting og måske
også en bedre forståelse af,
hvorfor tingene arter sig, som
de gør. Der er ingenting, der er
enten sort eller hvidt, selvom
nogen måske anskuer det som
sådan.
Nogen har spurgt mig direkte,
hvorfor jeg stopper i bestyrelsen. Er det på grund af
samarbejdet, ulmende uro i
baglandet, eller hvad ligger der
til grund for denne beslutning?
Det vil jeg gerne give et svar
på her på vores side for at
undgå, at der opstår rygter.
Begrundelsen, for at jeg
stopper, er af helt personlige
årsager. Jeg føler ikke, at jeg har
den fornødne tid, og ej heller
vil prioritere bestyrelsesarbej-

det fremfor arbejdet lokalt,
træning af egne hunde og ikke
mindst børn og børnebørn på
Sjælland/København.
Hvad angår samarbejdet i
bestyrelsen, kan jeg kun sige,
at Ruhårklubben har en god og
arbejdsom bestyrelse, hvor der
er plads til at være uenige, men
som forsøger, at få tingene
til at fungere, selvom der har
været kritik både fra den ene
og anden side. Ikke mindst
snakken om de tyske prøver
har fyld meget de sidste mange
måneder.
Måden den sag har været
håndteret på, kunne måske
have været bedre, men uanset,
hvad der er sagt og skrevet, har
vi forsøgt at ﬁnde en løsning,
som er brugbar for de ﬂeste.
Hvis jeg skal nævne noget,
som har påvirket mig i negativ retning, er det, når en
sag bliver gjort personlig, og
man ikke kan se nuanceret på
tingene. I hundeverdenen er

der for mange, der har personlige interesser (måske også
økonomiske), der kommer
foran fællesskabet og det at
være medlem af en organisation eller forening. Den form
for ”fnidder” kan jeg mærke på
mig selv, at jeg ikke ønsker at
bruge min fritid på.
Der er rigtig mange af vores
medlemmer, der gør et kæmpe
arbejde både lokalt og centralt
for at lave så mange tilbud som
muligt til vores medlemmer, så
bak dem op, kom med forslag,
hjælp dem, hvis der er ting der
ikke fungerer.
Et ønske for fremtiden kunne
være, at vi som medlemmer af
klubben bakker op om denne
og bestyrelsen for at stå så
stærk som muligt i fremtiden.
Der vil komme mange ﬂere
udfordringer fremad rettet.
Mvh.
Kaj Verner Nielsen

John E. Jensen, Vordingborg
Den 22. februar 2020 døde John
E. Jensen Vordingborg 88 år
gammel efter længere tids tiltagende alderssvagelighed.
John var mangeårigt medlem af
DRK. Han førte ﬂere hunde frem
til gode placeringer. Kendere vil
huske både ”Buster”, ”Britt”,
”Fie” (jagtchampion) og ”Rolf”.
Johns hunde ﬁk grundig dressur
à la Carl Tabel og var lydige og
velførte.
John var aktiv i DRK både
lokalt, nationalt og internationalt. I lokalt regi arrangerede
han både trænings- og dressurkurser. Og på landsplan var han
aktiv som markprøvedommer.
Peter Madsen ringede næsten
hvert år til John og sagde: – Du
kommer til å kom over å skryw.
Sjællænderen John morede sig
over sætningen, der er jysk for:
– Jeg vil be’ dig om at dømme
markprøven ved Korskroen.
Han dømte mange prøver og
var således også et år ordførende dommer til det kontinentale DM i det sønderjyske.
Internationalt knyttede han
kontakt til Tjekkiet, hvor han
og andre hundeførere i ﬂere år
tog ned og deltog i prøver. Han
dømte fuldbrugsprøver i både
Tjekkiet, Italien og Frankrig.

Johns jagtlige ungdom udspillede sig ved Ringsted, hvor familiens Elmegaarden lå tæt ved
St. Svenstrup Gods. Det jagtligt
relevante forblev et grundtræk i
Johns bedømmelse af hundene.
Han havde mange gode forbindelser til de store, vildtrige
gårde og godser i det sydsjællandske og på Lolland Falster.
Han færdedes således fx. både
Krenkerup og Aalholm, Orupgaard og Vennerslund.
Et særligt kapitel udgør hans
mangeårige kammeratskab med
skovfoged Keld Rasmussen,
Krenkerup, som i sin tid så John
skyde over hundene på Rosenfeldt og straks hentede ham ind
i gruppen af udvalgte skytter,
der skød over de kontinentale
hunde til DM, som i ”The Golden
Days” altid foregik på Lolland
Falster.
Som skytte hørte John Jensen i
sine velmagtsdage til de absolut
ypperste. En elegant humorist,
der, når hunden stod, kunne
ﬁnde på med et underfundigt
beroligende smil at spørge den
spændte og nervøse hundefører:
– Ønsker du fuglen vinge- eller
dødskudt?. Så slappede føreren
lidt af, og det hele blev afviklet
på bedste vis. Om John stillede

Peter Madsen det spørgsmål
den dag i 1985, da han dublerede
agerhøns i roerne på Agerup,
er uvist, men sikkert er, at Karl
Lund havde Peter Madsens
Bamse som 1. vinder og dansk
mester.
Det er også en kendsgerning,
at John et år skød 23 fugle over
hundene og kun brugte det ene
løb. Ved den lejlighed bad Frede
Pedersen om lige at låne Johns
Browning B25, da han holdt
afslutningstalen foran Sakskøbing Hotel. Frede Pedersen
indﬂettede i sin tale ordene: – I
dag har John Jensen skudt 23
fugle over hundene – så gjorde
han en kunstpause og kiggede
gennem løbene – og sluttede
så sætningen: Og han har kun
brugt det ene løb”. Sådan!!
Både som hundefører, markprøvedommer og skytte har John
spillet en vigtig rolle i jagthundesporten. Og altid nød han
udelt opbakning fra sin hustru
Alice. For jagthundesagen var
deres dør altid åben. Om det var
kontinentale eller engelske hundefolk, der bankede på, spillede
ingen rolle. Alice lavede guddommelig mad, og John spillede,
sang og holdt humøret højt til
ud på de små timer. Vidste han

Jagthunden nr. 3/2020

på forhånd, at folk kom forbi,
ja så havde han også skrevet en
sang til lejligheden.
John har skudt sit sidste skud.
Men mark og skov vil længe genlyde af ekkoet fra hans indsats
for DRK og jagthundesagen i det
hele taget.
Æret være John E. Jensens
minde
Hugo Jensen, Skive

Privat foto: Arne Laursen.
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Fra redakt¯ren

Kalenderen

Tak for indsendte materiale Hugo Jensen og Kaj Verner Nielsen.
Er I gået ned med corona, eller har I en historie til Jagthunden? Måske har I lidt
hjemmetid til en historie fra det virkelige liv.
Alle kan være med til, at få et godt blad.

Da vi er i en tid, som ingen havde forestillet sig
(Covid-19) kan vi desværre ikke forudse, hvad
kalenderen bringer.
HUSK: Hold øje med hjemmesiden og de offentlige medier.

Dansk Ruhår Klubs
områder adresser og

aktiviteter

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

Thisted området:

individuel træning, så som dressur,
apportering og schweiss.
Heldigvis er der åbnet lidt op,
og det betyder, at der så småt er
startet træning rundt omkring med
max 8-10 deltagere. Hos os i det
nordvestjyske er vi startet med to
hold med otte hunde (blandet) og to
instruktører. Det ser ud til at fungere
ﬁnt. Folk holder god afstand og tager
hensyn til hinanden (skal man sige
noget godt om Corona er det, at man
slipper for at give knus).
Så vi må håbe, folk bliver ved med
at tage hensyn, så der kan åbnes
endnu mere og vi om ikke andet, så
efter ferien kan komme i gang med
prøverne.
Knæk og bræk til alle.
Mvh
Kaj Verner Nielsen

42

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

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

Himmerland området:

Område Fyn:

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

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

Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen
Irupvej 5, 7755 Snedsted, 9793 61192764 6127
E-mail: thisted@ruhaar.dk
Foråret i Coronaens tegn.
Forårstræningen startede helt tilbage i starten af februar. Betingelserne var svære, fordi det meste af
Danmark stod under vand. Mange
træninger rund omkring blev aﬂyst
på grund af oversvømmede marker.
Hos os i det Nordvestjyske er vi
så heldige, at vi må træne på nogle
private arealer i klitterne helt i Nordvest, men til sidst var disse også
delvis oversvømmet (det er aldrig
set før).
Heldigvis ﬁk vi afviklet vores lokale
markprøve den 1/3- på nogle rigtig
ﬁne arealer på Mors. Dagens første
slip startede i en voldsom byge, men
det blev heldigvis det sidste vand, vi
ﬁk den dag. Resten af prøven foregik
i sol og blæst, så betingelserne var
ﬁne. Der blev vist godt hundearbejde.
Stemningen var god, og folk begyndte at snakke om alle de prøver,
de skulle deltage på. Men Corona
ville noget andet, og kun nogle enkelte prøver nåede at blive afviklet,
inden Danmark lukkede ned.
Det har betydet weekender uden
prøver og samvær med ligesindede.
God tid til at få lavet en masse ting
hjemme, men også en form for
tomhed og rastløshed. Prøverne blev
aﬂøst af en tur på marken alene,
eller sammen med en enkelt kammerat.
Der er ikke andet at gøre end at
holde modet oppe og bruge tiden på

Slagelse området:

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

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

Roskilde området:

Område Bornholm:

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

Kontaktperson: Bente Bak, Søndre
Lyngvej 45, 3700 Rønne, 2896 7422
E-mail: bornholm@ruhaar.dk
OBS: Træning og øvrige aktiviteter
slås løbende op på Facebook-siden
stående hunde Bornholm
Mvh. Bente

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

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

Alle fotos: Annette Laursen.
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Aktivgrupperne

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

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.

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Jakob Albæk, Torstedvej 30, 6980 Tim, 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

Foto: Laila Bilberg.

Kontaktpersoner:
Klubredaktør:
Stof til klubsiden sendes til
formanden, til ny redaktør er
fundet.

www.korthaarklubben.dk

Klubredakt¯r s¯ges!
Kunne du tænke dig at blive
Korthaarklubbens nye redaktør
af klubsiderne, så henvend dig
til formanden.

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

Foto: Sally Torp.

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

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

Foto: Britta Weinhøfer.

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

Foto: Laila Bilberg.

Aktiviteter
8. august: Bredsten udstilling,
Bredsten.
26. september: Efterårsvinderklasse.
Ræveslæb og schweissprøver.
Læs mere på hjemmesiden.

Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Majken Staal, Klokkervangen 20, 4983 Dannemare, tlf.
42 33 18 42.
E-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk
Foto: Flemming Østergaard.

Foto: Laila Bilberg.
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Hvad er en JET test egentligt?

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
Til JET test. Foto: John Hilmer.

Klubredaktør:
Ellen Greve, Enebærhaven 11,
3500 Værløse. Tlf. 21 76 69 48.
e-mail: ellen-g@post4.tele.dk

www.dmk-online.dk

Tænk positiv
Alt tegnede godt for 2020.
Vinteren havde været mild, og
vejret var godt. Enkelte prøver
blev afholdt, JET 1, schweissprøver og ræveslæb. Markprøvesæsonen stod for døren.
Men ak! Det blev kun til prøver
i én weekend, før coronarestriktioner blev indført, og alle
hundeorganisationer måtte
følge de nye retningslinjer.
Ingen sidste hovedprøve i
Ballum.
Men NU er tid til lidt positiv tænkning. En corona var
i oldtiden en sejrskrans, en
laurbærkrans. Det lysner, og vi
vender stærkt tilbage og kan
glæde os til nye udfordringer
på jagt, konkurrencer og efterårets markprøvesæson.

Foto: Ellen Greve.
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JET står for Jagt Egnetheds
Test. Med det menes, at det er
hundens evner, dens samarbejde med sin fører og ikke
mindst dens temperament,
sociale adfærd og opførsel
sammen med andre hunde, der
bliver bedømt.
Der gives ikke point på disse
test. Man kan opnå Godkendt
eller Ej godkendt i hver disciplin, som samlet er afgørende
for, at hunden bliver Godkendt
eller Ej godkendt som egnet
jagthund. Det er således ikke
en konkurrence, men en bedømmelse af hundens jagtlige
egenskaber sammenholdt med
førerens evner til at udnytte
disse i et godt samarbejde.
I øjeblikket ﬁndes der JET 1 og
JET 2. JET 1 er gennemført ﬂere
gange, mens JET 2 skulle være
startet op i dette forår, men det
forhindrede Covid-19 desværre.
Forhåbentlig kommer vi i gang i
løbet af sommeren.
Reglerne kan du ﬁnde på
Dansk Ruhår Klubs og Dansk
Münsterländer Klubs hjemmesider.
JET testene er en anderledes måde at bedømme vores
hunde på sammenlignet med
mange af de prøvesystemer, vi
kender. Det nye er, at man ikke
nødvendigvis er ude af testen,
hvis hund eller fører begår fejl.
Det er dommerens opgave
at vurdere den egenskab hos

hunden, som en given opgave lægger op til. Begår fører
under afprøvning en fejl, som
bevirker, at hunden ikke fuldfører opgaven, kan dommeren
beslutte at give føreren endnu
en chance, såfremt dommeren
vurderer, at en vejleding af
føreren kan forbedre hundens
præstation. Dette giver en mulighed for både at bedømme og
hjælpe nye førere til at komme
hjem rigere på erfaring uanset
resultatet.
En anden ny ting er prøvearealerne. Der skal ikke så store
arealer til, som mange nok
tror. Flere øvelser kan foregå
på samme areal. Selv slæb kan
bruges af ﬂere hunde, men læs
mere om det i reglerne.
Jeg er ofte blevet spurgt om,
hvorfor standen ikke vægtes
så højt. Men standen testes på
andre prøver. JET tests vurderer

Foto: Ellen Greve.
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først og fremmest hundens
temperament og opførsel.
Dette bedømmes ikke i andre
prøver i vores stående jagthundesystem. Hvem synes ikke, at
det er irriterende, at en hund
piber eller gør på prøver eller
jagt, eller at den har en adfærd,
så man er nødt til at passe på
sin egen hund? Man kan jo
håbe, at testens vurdering på
et tidspunkt vil blive brugt i
avlsarbejdet, således at man
kan undgå disse ”urolige”
hunde. Hvem ved?
Det er en anderledes test, som
henvender sig til jægere og andet godtfolk. Her kan man føre
sin hund uden at risikere at
blive sendt hjem på trods af fejl
og samtidig få mere erfaring
i at føre en stående jagthund
på jagt.
Vi ses derude.
John Hilmer Hansen

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

DMK apporteringspr¯ve – hvad er det?
DMK apporteringsprøven er en
anerkendt efterskudsprøve,
hvor hunden afprøves i ﬁre discipliner, og hvor den viser stor
alsidighed i efterskudsarbejdet. Bedømmelsen på en DMK
apporteringsprøve vil kunne
indgå i vurderingen af hundens
avlspotentiale.
De ﬁre discipliner er :
• Apportering af tre fugle i
høj vegetation

• Ræveapportering
• Apportering af to ænder
blindt udlagt i vandhul
• Kaninslæb
•
Apportering af tre fugle i høj
vegetation.
Denne disciplin tester hundens evner i
• ro ved udkast og skud
• at apportere tre stk.
fuglevildt med markering

/ dirigering
• at omstille sig ved terrænskifte
Ræveapportering.
Denne disciplin tester hundens evner i
• at støtte sig til et slæb på
100 meter
• at apportere rovvildt
• at bringe et emne hjem

Apportering af to ænder blindt
udlagt i vandhul.
Denne disciplin tester hundens evner i
• vandpassion
• dirigerbarhed
Kaninslæb.
Denne disciplin tester hundens evner i
• at følge et frisk kaninslæb 250 meter med
to knæk
• at spontant apportere
kaninen
En hund, der opnår præmiering
på en DMK apporteringsprøve,
er en hund, der er godt på vej
til at være kvaliﬁceret til at
deltage på en fuldbrugsprøve.
Hvis du kan sætte ﬂueben
ud for de 10 punkter fra de 4
discipliner, har du en prima
efterskudshund.
Det er absolut en prøve, der
er værd at teste sin hund på.
Prøven afholdes i de enkelte
aktivistområder, og den er åben
for alle racer.
Prøvereglerne kan du ﬁnde på
DMK’s hjemmeside: https://
www.dmk-online.dk/klubben/
proveinformation. Tilmelding
foregår via Hundeweb.
Michael Pedersen og Christian
Nøhr Hansen

Rocky på arbejde. Foto: Michael Pedersen.

Dansk Münsterländer Klubs udstilling i Bredsten
Lørdag d. 8. august 2020 ved
Bredsten Hallen, Skolevænget
7, 7182 Bredsten
Udstillingen afholdes efter
DKK´s udstillingsregler. Bedømmelsen starter kl. 10.00, og
udstilleren er selv ansvarlig for,
at hunden er i rettidigt i ringen.
Middagspause mellem 12.00
og 13.00. Afslutning og præmieoverrækkelse forventes
omkring kl. 15.30.
Der udleveres ikke kritik, da
bedømmelsen skrives direkte i
hundeweb.
Tilmelding
Der tilmeldes i DKK’s hundeweb i alle klasser. Tilmeldingsfristen er søndag 2.
august 2020.
Spørgsmål rettes til Mona
Storgaard, 21920030, jagtlysten@gmail.com.

Husk alle hunde skal være
vaccineret senest 14 dage inden
udstillingen. Er hunden over 2
år, skal den være revaccineret.
Dommer og Ringsekretær
Tenna Bihlet Dahl og Stinne
Nørholm Elgaard
Vi spiser frokost sammen
Frokost kl.12.00, hvor vi samles
i samarbejde med Ruhårsklubben omkring grillen og deres
telt. Menu kommer senere.
(Der kan betales med MobilePay). Der er et stort telt med
plads til en del, men hvis vejret
ikke er til at sidde ude, kan
man måske selv medbringe stol
og bord. Vi håber, at vi kan få
en hyggelig times tid sammen
over en bid mad.
Venlig hilsen
Udstillingsudvalget

Kleiner og Grosser. Foto: Mona Storgaard.

Husk! Vi er gæster på terrænet, så respekter skiltningen og ryd op
efter jer selv.
Mona Storgaard
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DMK Qvinde-weekend 2020
Endnu engang slår DMK Himmerland dørene op for en gang
Qvinde-hygge med hund.
Weekendens program er ikke
helt på plads, men jeg kan
love, at det absolut ikke bliver
kedeligt. Der vil være inspiration til alle.
Jeg kan dog afsløre, hvad der
kommer til at forgå i løbet af
weekenden:
• Gæsteinstruktører
• Foredrag om positiv
indlæring
• Løbende vildt med hareﬂusher (hvis markerne er
høstet)
• Apportering i skov
• Sjove konkurrencer
• Markarbejde mellem
hund og fører
• Social hygge med bålmad
• Vigtigst af alt er, at vi
skal lære hinanden at
kende samt hundehygge
i tre dage
Vi mødes i weekenden den 21.23. august. Mødetid fredag kl.
16.00. Vi afslutter søndag kl.
14.00.

Prisen for at deltage i arrangementet kommer til at
ligge omkring 500-550 kr. inkl.
mad alle dage. Drikkevarer skal
medbringes.
Overnatning skal du selv sørge
for i form af telt eller campingvogn. Der er dog mulighed for
at sove i shelter i haven (plads
til seks personer), samt i knaldhytten, hvor der er plads til to
til tre personer.
Kom og vær med til en hunde-

hyggelig, lærerig weekend.
Jeg glæder mig i hvert fald
endnu engang til at tage imod
nye som gamle piger. Det
eneste kriterium er, at du har
en münsterländer og et godt
humør.
Husk, der skal tilmeldes senest
d. 8. august. (Der er bindende
tilmelding)
Støt op om et godt arrangement.

Du skal tilmelde dig på mail:
tinebroen@live.dk.
Husk at tjekke at du får en
tilbagemelding fra mig om, at
din tilmelding er modtaget.
Mange hilsner
DMK Himmerland/ Tine Broen
Nielsen, Nihøjevej 25, 9530
Støvring. Mobil: 24257727.

Q – Weekend. Foto: Tine Broen.

Bukketræf 2020. Kun for mænd
Det Finurlige, fabelagtige, fantastiske, farverige og festlige Bukketræf for MÆND med münsterländere 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:

Bukketræf. Foto: Michael Pedersen.
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I det lune Vendsyssel, langt væk fra næsten alt, undtagen det
vigtigste: den vidunderlige natur. Her er der 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, 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.
Praktisk info:
Tidspunkt: fredag den 7. august til søndag den 9. august 2019
Træning og fuld forplejning: Pris: kr. 700.
Arrangementet ﬁnder sted i samarbejde med Rødhus Klit Camping, hvor der er mulighed for at campere med egen campingvogn,
i telt eller i en af vore hytter. Se mere www.rodhuscamping.dk.
Overnatning fra fredag til søndag:
Delehytte med max. 4 personer – kr. 200 pr. person
Personlig hytte: Hytte med tekøkken: kr. 800. Hytte med bad og
toilet: kr. 1400
Ønsker du at campere med campingvogn: kr. 400
Betaling: Konto 9070 162 83 74 569
Overnatning bookes hos Rødhus Klit Camping på tlf. 29 70 57
19. Husk at angive at du er deltager i Bukketræf, da ovennævnte
priser er med rabat.
Tilmelding og betaling senest den 1. juli 2020
Spørgsmål til bukketræf?
Ring til Jens Brandt 2093 1696 eller Lisbeth 4216 7276
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DMK-områderne
Det er kun få områder, der har budt
ind med aktiviteter. Det kan skyldes
den usikkerhed, der i øjeblikket er
i samfundet på grund af coronasmittefaren. Yderligere information
kan søges på Dansk Münsterländer
Klubs hjemmeside under ’DMK
lokalt’.

Område København:
Kontaktperson: Ulrik Bach Pedersen,
Bregnevej 8, Himlingøje, 4652
Hårlev, Tlf. 56 57 02 56 / 20 20 58 55,
E-mail: ubp@pedersen.mail.dk
Hvalpe-og unghundetræning.
Kurset starter onsdag den 5.
august kl. 17.30. Første gang er der
indskrivning, kom venligst i god tid
denne dag. De efterfølgende 7 gange
starter vi kl. 18.00 præcis. Sidste
træningsdag er den 23. september.
Gebyr for kurset er for medlemmer
af DMK kr. 400,00 og for ikke-medlemmer kr. 450,00.
Kurset foregår lige i starten af Korsdalsvej i Rødovre. Drej til venstre når
man kommer fra Roskildevej (den
gamle rideskole).
Husk at medbringe gyldig vaccinationsattest og forsikringsbevis.
Endvidere henledes opmærksomheden på, at der betales første gang.
HUSK AT DU ALTID KAN FØLGE
MED PÅ DMK-ONLINE.DK - Kbh. og
på FB, DMK-Kbh.
Der tages forbehold for ændringer i
forbindelse med CORONA.
På aktivisternes vegne
Ulrik Bach Pedersen

Område Midt og Vestsjælland:
Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Svanevej 39, 4000 Roskilde,
Tlf. 23 30 02 03, E-mail: cnh@post.
tele.dk

Har du brug for hjælp mor? Foto: Ellen Greve.

Område Storstrøm:

Område Himmerland:

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

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

Område Viborg:
Område Nordsjælland:
Kontaktperson: Niels Laugesen, Geﬁonsvej 78, 3000 Helsingør, Tlf. 31 35
30 06, E-mail: Sleiny2k@gmail.com

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

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

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

Kontaktperson: Tage S. Nielsen,
Långawten 34, Frausing, 8643 Ans
By, Tlf. 21 22 32 62, E-mail: tage@
dmk-viborg.dk
DMK-Viborg inviterer til målrettet
Schweisstræning.
Første træningsdag bliver torsdag 4.
juni 2020 kl. 19.00.
Vi planlægger forløbet således, at
myndighedernes krav og anbefalinger
overholdes.
Mere info på dmk-viborg.dk
DMK-Viborg tilbyder et målrettet
Schweisstræningsforløb i Viborg
plantage. Målet er en præmiering
på en af Dansk Münsterländer Klubs
prøver.
Nyt i år er, at man tilmelder sig og
betaler for hele forløbet ved første
træningsdag. Træningen kommer til
at foregå sådan, at ca. 1/3 af deltagerne mødes kl. 16.30 for at lægge

3 spor hver. Herefter mødes alle kl.
19.00 med hunde, og går sporene.
Efterfølgende torsdage er det så den
næste 1/3 del, der lægger spor.
Pris 400.- kr.
Der afsluttes med anerkendt prøve
for kursisterne.
Tilmelding til bjoern@toudahl.dk

Område Holstebro:
Kontaktperson: Svend Aage
Poulsen, Østrehovedgade 23, 7560
Hjerm, Tlf.: 29 42 48 75 svendaage01@gmail.com

Område Århus/Grenå:
Kontaktperson: Pia Nielsen Slettenvej 12, 8586 Ørum Djurs, Tlf. 24 61 19
35, E-mail: hundeweb@gmail.com
Aktiviteter:
Området henviser til aktiviteter i
område Østjylland eller Djurslands
Jagthundeklub. www.djurslandsjagthundeklub.dk

Område Østjylland:
Kontaktperson: Flemming Borregaard Andersen, Ajstrupvej 67, 8340
Malling, Tlf.: 29 22 75 97, E-mail:
Flemming.b.andersen@jci.com

Område Herning:
Kontaktperson: Verner Vestergaard,
Nørholmvej 11, Hoven 6880 Tarm,
Tlf. 75 34 32 61 / 60 49 02 09, Email: akerstedt@mail.dk

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

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

Område Bornholm:
Kontaktperson: Kim E. Pedersen,
Violvej 8, 3720 Aakirkeby. Tlf.
21309634, E-mail:kim.eilif.pedersen@brk.dk
Aktiviteter annonceres på facebookgruppen ”stående hunde Bornholm”

Min tur! Foto: Ellen Greve.
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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

Formandens spalte
Nå I læser disse ord, er det i
hvert fald seks uger siden, de
er skrevet og meget kan være
forandret i den mellemliggende
periode. Det er umuligt for
nuværende at forudse selv den
nære fremtid.
Alle vores og jeres arrangementer her i foråret blev jo
som bekendt aﬂyst – og vi ved
endnu ikke, hvornår og i hvilket
omfang, vi kan genoptage
vores aktiviteter i klubben.
Bestyrelsen mødes dog fortsat, om end det er virtuelt, og
vi planlægger som minimum
afholdelse af generalforsamling snarest muligt, samt en
efterårshovedprøve (i en eller
anden form), når og såfremt
Covid19-situationen igen tillader det.

Følg derfor med på klubbens
hjemmeside og Facebookside.
Her vil vi holde jer opdateret
løbende.
Jeg håber, at I alle kan holde
humøret højt, og at helbredet
er godt i denne for os alle så
svære tid. Hjemme hos os glæder vi os dagligt over vores tre
dejlige Gamle Danske Hønsehunde, som i den grad bibringer
hele familien megen glæde og
mange skønne stunder.
Pas på jer selv og hinanden
Vi ses derude - forhåbentligt
inden så længe
M.v.h.
René Hansen
Formand

Apporteringstræning sammen – hver for sig

www.gdh.dk

Gamle billeder
Jeg vil rigtig gerne lave en samling af gamle billeder af Gammel Dansk Hønsehund. Så har
du et billede fra før 1960 med
en Gammel Dansk Hønsehund
på, som du gerne vil dele. Så
vil jeg blive ovenud glad, hvis
du sender et billede eller scanning af billedet, sammen med
den info du kender til vedr.
billedet, - årstal, område mm.
Samlingen vil så en dag blive
vist her og på hjemmesiden!
Send billederne til lisbeth@
ahm-hansen.dk

I facebookgruppen lagde instruktøren lektier og vejledning ud. Kursisterne lagde
ﬁlm med hjemmetræning op og ﬁk feed back. Foto: Udklip fra facebook.

Fundet i 50 års jubilæumsbladet.
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Der var kaffe på bordet og god
stemning, da ni forventningsfulde GDH-ejere mødtes 24.
februar til intro- og teoriaften
i Sengeløse på Sjælland. Nu
skulle der læres apportering.

Troels Djælund fra bestyrelsen var kursets initiativtager,
og apporteringsinstruktør
var Lone Otto. Hun har selv
to weimaranere og er uddannet i Sverige i ’Apportering til
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hverdag og fest’ efter principperne om positiv træning og
klikkermetoden.
De ni hundeførere blev delt
i to hold, som skulle træne i
forlængelse af hinanden. Ambitionen for ﬂere var den lille
apporteringsprøve, og andre
ville bare gerne have apporteringen på plads til jagten.
– Jeg havde køreplanen klar og
havde planlagt temaer for 12
mandagestræninger til holdet,
fortæller Lone. Men det blev
kun til to praktiske træningsdage efter introduktionsaftenen, og så røg alle planer ellers
på gulvet, da hele Danmark
blev sendt hjem for at få styr
på corona-smitten.
Nu måtte Lone tænke alternativt, og løsningen blev den
gruppe på facebook, som Troels
allerede havde oprettet for
holdet.
– Der var mange unge hunde,
og jeg frygtede, at træningen
ville gå i stå, hvis vi ikke fandt
på et alternativ. Vigtigst var at
holde humøret og motivationen oppe, når der skulle trænes
hjemme i den periode, hvor vi
ikke kunne mødes til fællestræning. Løsningen blev, at jeg
lavede lektier til kursisterne inklusive powerpoints og videoer,
der viser øvelserne, med mine
egne hunde, fortæller Lone
Og så var det ellers op til
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kursisterne at dele videoer af
deres egne træninger og stille
spørgsmål, så de kunne komme
videre med tingene. Det er
blevet til en masse ﬁne klip
med dirigeringer, håndtarget,
markeringer og leg. Og Lone er
imponeret over, hvor godt folk
har taget imod træningen på
facebook.
– Alle har spillet med, og det
har været spændende at se,
hvad folk har lagt op, siger hun.
Dan Saugstrup har trænet med
Newton, som var 13 måneder,
da kurset startede.
– Jeg er jo helt grøn i hundeverdenen. Newton er min første
hund, så jeg har meget at
lære, siger han. Og selvom Dan
måske ikke har meget erfaring,
så kørte han på med krum hals
og lagde videoer op med den
energiske Newton, der glad
henter den ene dummy efter
den anden.
– Det var en god idé. Vi lavede
en ﬁlm, ﬁk feed back fra Lone
og ﬁk noget at arbejde videre
med. Bagefter lavede vi en ny
ﬁlm, så der var en udvikling i
det, forklarer han.
Dan må dog ærligt indrømme,
at den hjemlige ’coronaarbejdsplads’ har påvirket
adskillelsen af arbejde og fritid,

og at det har knebet lidt med
tiden. – Men så har det jo været
inspirerende at skulle følge
op på Lones feed back, og så
ﬁk vi alligevel taget af sted til
Dyrehaven og ﬁk lavet en video
mere, fortæller han.
I skrivende stund, har de to
hold nu været tilbage til fælles
træning én gang, og det er
trods alt det bedste. – Det har
jeg glædet mig til. Det er rart
at komme ud igen og møde de
andre og høre deres erfaringer.
Det er ikke det samme, når
man går derhjemme og laver
en video. Det er meget sjovere
med praktikken sammen,
understreger Dan.
For Lone har online-træningen
måske åbnet øjnene for det
supplement, en facebookgruppe kan være. Det har været
en nødløsning, som har været
det hele værd, selvom det har
taget meget ekstra tid.
– Det er selvfølgelig ikke muligt at holde planen med seks
ugers corona-træning på den
måde. Specielt selve miljøtræningen, forstyrrelse osv. har
ikke været til stede. Og det er
faktisk her, vi oftest oplever de
ﬂeste frustrationer og problemer i træningen. Til gengæld
har det åbnet for lidt mere
individuelle træninger, siger

Endelig tilbage til den rigtige træning igen. Lone Otto instruerer Dan Saugstrup og
Newton, som træner markering. Foto: Ninna Falck.

Lone og fortsætter: Nu er det
vigtigt at ﬁnde ud af, hvordan
det er gået. Hver hund og fører
er et individuelt træningspar,
så det skal vi samle op på, så vi
kan komme tilbage til planen,
understreger hun.
Det er Lones ambition, at hun
trods alt når at få givet folk
mange ﬂere gode værktøjer til
at komme videre. – Jeg synes,
det har været et lærerigt forløb,
fordi man har været nødt til at
tænke anderledes. Samtidig
har det været meget positive
kursister, der har budt ind. Det
har været med til, at vi alligevel

er kommet så langt, konkluderer hun.
Dan er glad for Lones tilgang
til tingene og for de fælles aktiviteter i GDH i det hele taget.
– Jeg synes, det er superfedt,
at man i GDH-regi arrangerer
den slags. Vi har en virkelig god
gruppedynamik, og det er prisværdigt med den støtte, man
f.eks. får fra Troels. Jeg er klar
til mere f.eks. schweisstræning,
lyder det fra en tilfreds kursist,
også selvom han måske ikke
når at få 100 % af det apporteringskursus, han har betalt for.
Ninna Falck

Det er bare det skønneste ord
at få mulighed for at sige til sin
hund. Når så hunden går villigt
frem, rejser fuglen præcist,
og der kommer en god jagtbar
situation ud af det, så kan det
bare ikke være meget bedre,
og det efterlader billeder på
nethinden, man kan drømme
sødt om længe efter.
Jeg ﬁk jagttegn, da jeg fyldte
17-18 stykker. Vi var ﬁre gymnasiekammerater, der var enige
om, at det ville være en god ide
at tage jagttegn sammen og få
noget jagt, vi kunne være fælles om, også når gymnasietiden
var slut. Jagttegnet blev taget,
og vi ﬁk hurtigt fat på en jagt
lidt nord for København.
Jagtens smørhul var en mose
med en fantastisk fasanjagt;
harejagten på markerne var
heller ikke at kimse af. Mosen
– en gammel tørvemose – var
til dels fremkommelig, men på

grund af rigtigt meget vand og
godt med krat var det nødvendigt med mindst én stående
hund, som også kunne apportere i vand.
En af jagtkammeraternes far
havde en korthåret hønsehund
– Jannie – som, udover at være
en ualmindelig dejlig familiehund, også var en super trænet
og erfaren dame, der altid arbejdede for den, der havde den
med på jagt. Jeg lånte hende
et par gange, hvor jeg var alene
på jagt i mosen. Jeg var nok
lidt bedre skydende den gang,
så det blev nogle virkelig gode
oplevelser - ikke mindst fordi
Jannie var en fantastisk jagthund. Det satte sig i den grad
i mig, at det samarbejde og
de jagtoplevelser, man kunne
opnå ved at have en god hund,
var 100 % den ”rigtige” måde
at gå på jagt på for mig.

Avance

Freya midt i roerne. Foto: Claus Dahl Skaaning.

Jagthunden nr. 3/2020

49

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE
Først i 90’erne ﬁk jeg endelig
mulighed for at få egen hund,
og efter at jeg havde set en
Gammel Dansk Hønsehund en
enkelt gang hos en kammerat,
var jeg ikke i tvivl om, at det
selvfølgelig skulle være fra
denne race. Den eneste danske
stående jagthund og med en
helt unik plads i den danske
jagthistorie – helt perfekt. Jeg
kom under vejr med, at der var
en enkelt tæve tilbage i et kuld
på Langeland i Humble. Vi ﬁk
lavet en aftale, om at komme
og se på hende, men sandelig
uden garanti for at få lov til at
købe hende.
Hun kom til at hedde Kraka.
Et ultimativt godt navn til
en ﬁn racetypisk tæve, som
udviklede sig til en virkelig
snu hund hen over sit lange
liv. Hun ﬁk desværre en gang
eksploderende nytårsfyrværkeri ind under sig, og så var
livet som jagthund desværre
slut. Alle anlæg var heldigvis i
orden, og vi ﬁk godkendelse fra
GDH klubben på en parring. Jeg
valgte at satse på navnkundige
Hr Jensen, hvilket der kom et
dejligt kuld hvalpe ud af.
Vi beholdt en tæve fra kuldet
– Freja, som blev den jagthund, jeg havde drømt om fra
begyndelsen af. En rendyrket
jagthund – ikke den store
familiehund - med en skarp
næse for både fasaner, snepper
og bekkasiner, med spidskompetence for agerhøns på åben

ager og i roer.
Hun var en sand fornøjelse at
gå på jagt med. Total ignorerende hårvildt, og 100 % rettet
på fugle. Hun blev en meget let
udgave af en GDH (i virkeligheden alt for let efter min smag)
men til gengæld hamlede hun
ﬁnt op med mange Korthår
og Ruhår i marken. Så vi ﬁk i
den grad dækket noget terræn
og kombineret med en stærk
stand (en del i overkanten i
virkeligheden) så gik det også
ﬁnt, når hun ﬁk stand ude i
vendingen af søget et godt
stykke væk. Det havde været
fristende at trække et kuld
hvalpe på hende, men GDH’er
skal ikke ligne Tysk Korthår, så
vi undlod det.
Qua medlemskab i Storkøbenhavns Jagtforening og senere
Ballerup Jagtforening var vi
kommet i gang med marktræning, og det ledte hurtigt til, at
vi også kom i gang med markprøver, og der åbnede sig et nyt
kapitel med hunde her. Nu var
det ikke ”bare” at have en jagthund, men også et samarbejde,
der kunne bruges til konkurrencer. Det stillede nye krav til
træning af én selv og hunden.
Utroligt spændende, og med
endnu ﬂere gode oplevelser til
følge.
Igennem en periode med små
børn, som blev større var vi omkring både Ruhår og en super
god Kleiner tæve, men jeg var

ikke i tvivl om, at jeg gerne ville
tilbage til GDH, hvis jeg mente,
vi kunne ﬁnde en passende
hvalp med de rette anlæg, og
noget materiale, jeg troede på.
Vi fik ﬁngrene i en hvalp fra
Bente og Poul Ørgaard i Thy for
godt 2,5 år siden, og det har
været megasjovt. Freya er noget af en kamikazepilot og har
i forbindelse med jagt og træning hentet sig en del skader af
forskellig art, men jagtinstinktet og lysten til at ﬁnde fugl
kan man ikke tage fra hende.
Hun har en medfødt super
stærk stand, og avancerer med
stor energi og god præcision, og
hun er syv-ni-tretten ikke gået
forbi en fugl endnu på prøver.
Vi har haft to fulde jagtsæsoner, og der er mange gode
oplevelser fra disse. Også
markprøver har vi haft en del
af, og i forhold til tiden, der har
været til rådighed, så kan jeg
kun være tilfreds med det, vi
har opnået. Freyas største problem er uden al tvivl føreren, og
diverse førerfejl, har utvivlsomt
kostet et par præmieringer.
Heldigvis er træning jo for
livet, og her når vi til det essentielle. Næsten sjovere end at
gå på jagt og deltage i prøver,
mener jeg selve træningen er.
Og det er sådan set ligegyldigt,
om det gælder basal lydighedstræning eller de mange super
marktræninger i GDH regi. Det
rigtigt spændende lige nu er

Gammel Dansk er da noget man drikker!?
Mini portræt: Robert Thrane,
tidligere skytte og herregårdsjæger på Ormstrup Gods og
tidligere bestyrelsesmedlem.
Forårssolen skinner, fuglene
kvidrer på livet løs og har travlt
med at holde rivaler væk.
Hønsene kagler, og duerne
ﬂyver i små ﬂokke hen over os,
imens fasankokken skogrer i
skovkanten bag ved os. Kaffen
er skænket, og den første bid
er allerede taget af studenterbrødet. Vi sidder på terrassen
ved Robert Thranes idylliske
gule bondehus, som han selv
har istandsat. Udsigten over
markerne med Ormstrup Gods’
skove i baggrunden drager
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vores øjne, da kronvildtet ses
jævnligt på disse kanter.
Jeg er taget hen for at besøge
Robert Thrane, da jeg gerne
vil lave en række portrætter af
bemærkelsesværdige personer
i vores klub. Og Robert Thrane,
74, er en af dem. Han har været
bestyrelsesmedlem i seks år
for Klubben for Gammel Dansk
Hønsehund. Det stod Robert
meget nært at arbejde for, at
GDH forblev en jagthund og
ikke en skødehund. Robert
knævrer løs, nærmest om kap
med alle fuglene, for han har
meget at fortælle. Det er ikke
småting, han har oplevet, og
alle der kender ham, ved, at
han bestemt ikke er kedelig

Robert Thrane er en meget ivrig fortæller.
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det nystartede apporteringskursus også i GDH regi på Sjælland. Vi mangler, som jeg ser
det, ikke meget for at knække
koden, men vi har brug for
hjælp til at gøre det rigtigt, så
vi kommer hele paletten rundt.
Vi henter rigtigt meget god
hjælp via GDH klubben, så
jeg vil meget gerne slå et slag
for GDH som jagthund, og
ikke mindst for, at man som
GDH-ejer udnytter de mange
tilbud, som der kommer ﬂere
og ﬂere af i klubben. Der er ikke
mange jagthundeklubber, der
tilbyder så mange aktiviteter
og arrangementer, som her.
Det er et mega plus både for
nye hundeejere, som gerne vil i
gang, men så sandelig også for
de mere erfarne. Der arbejdes
konstant af de mange engagerede medlemmer på at udvikle
racen og styrke den inden for
dens standard.
Selv om hundene er naturtalenter, skal der stadig
investeres tid i træningen,
men når hunden med ﬁne slag
dækker terrænet godt, vender
langt ude op i vinden og i fuldt
ﬁrspring kommer drønende
tilbage, svinger brat rundt
til højre og fryser i en stram
stand, afventende at du stille
og roligt kan komme op bag
ved den med geværet parat,
så ved man, at man har gjort
noget rigtigt. – Avance!!
Claus Dahl Skaaning
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at lytte til. Han har sine egne
meninger, og de bliver ikke
pakket ind.
Roberts første stambogsførte
hund var en misrøgtet omplaceringshund, som hans kollega
og jagtkammerat havde formidlet i 1971. En ruhåret hønsehund med navnet Trine på små
tre år. Robert begyndte straks
på et dressurkursus på Bøgelund med Torben Barkholt som
instruktør. Ikke mange troede
på hunden, da han startede.
Men det gjorde Robert mere
stædig, og med hans ihærdige
indsats endte Robert og Trine
på en ﬂot 2. plads ud af de
knap 60 kursister, og derudover
ﬁk han tildelt en ﬂidspræmie.
Torben Barkholt fandt hurtigt
ud af, at Robert havde et særligt talent inden for hundetræning, og et par år efter blev
Robert fast hundeinstruktør
ﬂere gange om ugen, og han
er stadig hundeinstruktør den
dag i dag.
Trine blev en formidabel
jagthund, og gav Robert ﬂere
jagtinvitationer. Bl.a. som
apportør på ﬂere af Grundfos’
jagter. En dag fortalte skytten,
Erik Madsen, at han stoppede,
og de søgte en ny skytte. Efter
en skilsmisse trængte Robert
til nye udfordringer, så efter
jagten fortalte han Erik, at det
var han da interesseret i, hvortil
Erik svarede, at han kunne
sende en ansøgning. Robert
gik ud i bilen, fandt et stykke
papir og en kuglepen og skrev:
-Jeg søger stillingen som skytte
–med venlig hilsen Robert
Thrane og så et tlf. nr. – hvor
svært kan det være? Kort tid
efter kom han til et par samtaler og startede.1. maj 1987.
Han startede med at bygge
jagtbiksen på Grundfos op
under koncernchefen Niels Due
Jensen. Han købte fasankyllinger og ællinger, og samtidig
begyndte han selv med at ruge
lidt ud og til sidst rugede han
alt, hvad de skulle bruge af
fasaner og ællinger til årets
jagter. I starten af ’90’erne blev
Robert som en af de få godkendt til at være Herregårdsjæger uden en teoretisk uddannelse. Derudover ﬁk han ﬂere
skytteelever, og alle, der har
været hos ham, har bestået.

I 1998 købte Niels Due Jensen
Ormstrup Gods, der med sine
550 ha skov og 200 ha landbrugsjord udgjorde et stort
jagtvæsen. Robert sørgede for,
at de store landbrugsmarker
blev delt op i mindre marklodder med læbælter og faunakorridorer. For at bedre forholdene
for vildtet.
I sin tid som skytte og Herregårdsjæger trænede han ﬂere
jagthunde til godsejeren Niels
Due Jensen bl.a. to korthåret
hønsehunde og en ruhåret
hønsehund. Da Robert skulle
på pension i 2008, var det
blevet tid til, at godsejeren
skulle have en ny hund. Den her
gang ville han have en Gammel Dansk Hønsehund, og den
skulle Robert træne. Robert
anede ikke, hvad en Gammel
Dansk var andet end det, man
drak og ikke som jagthund.
Men det var det, Godsejeren nu
engang ville have, så Robert var
nødt til at sætte sig ind i racen.
Det endte med, at han købte
en hvalp ved Gert Bonde Iversen i Nordjylland, Flade Revdal
Azzi. En super dejlig tæve, som
Robert ﬁk både markprøvepræmieret, brugspræmieret og ﬁk
bestået alm. apporteringsprøve
samt Vand og Slæb med. Hun
ﬁk et par kuld hvalpe, hvor Robert beholdt en tæve, Aeya og
senere hannen Zikki. De er alle
blevet markprøvepræmierede.
I dag er Aeya ved godsejeren,
og Zikki blev tidligere på året
syg og måtte desværre aﬂives.
Men han ser tilbage på de
mange gode minder, han har
haft sammen med Gammel
Dansk Hønsehund.
Gammel Dansk Hønsehund er
ikke en nem hund at dressere –
de er lidt stramme i betrækket,
når det gælder dressur, vurderer Robert. – Men standen, den
er fantastisk! - og han fortæller
videre om en lokal markprøve
med Azzi, hvor de var i et slip
mod en engelsk stående hund,
som bare drønede derudaf. Azzi
gik rigtig godt med gode slag
og god udnyttelse af vind og
terræn.
Hun var et par slag bagefter
den anden, men det gjorde ikke
noget. Pling, så stod hun der!
Ingen troede, der var noget,
for den engelske hund havde

Robert og Azzi.

jo lige været der. Men hun var
stålfast! Standen blev meldt,
rejseordren givet og ganske
rigtigt, et par agerhøns kom på
vingerne –respekt og ro i opﬂøj
og skud. – Det sgu ﬂot, siger
Robert med en vis stolthed i
stemmen.
Mens vi snakker, svinger
Robert om sig med gode råd og
tricks til at træne sin hund. Han
synes, folk har så travlt med at
pylre om hundene og menneskeliggør dem. Man skal huske,
at det er en hund og ikke gøre
selve træningen til en videnskab. – Det er jo lige før, man
skal have et kursus bare for at
få lov til at fjerne en hundelort
på gaden, revser Robert. Enten
har man det (evnen til at træne
hund), ellers også har man det
ikke –færdig!
Robert er af den opfattelse, at
man skal forudse og forebygge
de fejl, der kan opstå inden
træning. – Træn øjenkontakt
og byg langsomt op, skridt for
skridt. Han sammenligner hundetræning lidt med at bygge

Jagthunden nr. 3/2020

et stillads. Gå ikke for hurtigt
frem og accepter ikke ”godt
nok”. Gå ikke videre, før hunden
har forstået det og er sikker i
det. Accepterer du ”Godt Nok”
-får du et ”Godt Nok”-stillads
og risikerer, at det hele braser
sammen, og du skal starte forfra. Ikke bare et skridt eller to
tilbage – nej helt forfra. Derfor
er det altafgørende at sikre sig,
at hvert skridt er forstået fuldt
ud og er sikkert, inden du bygger videre.
Derfor er det efter vigtigt,
at man fokuserer, er tydelig,
tålmodig og konsekvent – og
her er det vigtigt at forstå, at
konsekvent ikke betyder at
være korporlig, men man skal
mene det. Gør opgaven til en
belønning i sig selv.
Og så er det vigtig at huske: -Der findes ingen dårlige
hunde – der findes kun dårlige
hundeførere!
Lisbeth Ahm Hansen. (tekst
og foto).
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Familiedag i Kreds Midtjylland 20. juni

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

Kreds S¯nderjylland og Fyn
Der har ikke været nogen prøveaktivitet i foråret overhovedet. Så derfor ingen referater
derfra. Også SJD Udstillingen
i Vissenbjerg 14. juni 2020 er
aﬂyst på grund af Coronavirus
situationen.
5-klub Schweissprøverne var
selvsagt også aﬂyst, men muligheden for at afholde dem
efter sommerferien vil blive
drøftet i 5-klub.
Vi starter hundetræning for
hele landet i kreds Sønderjylland og Fyn igen fra den 10.
maj og man skal tilmelde hos
Just eller John Møller. Der trænes frem til den 30. august.

Arkivfoto: Flemming Østergaard.

Selvom situationen i år er
noget anderledes end tidligere
år, er man i kredsen optimistisk og gør klar til en hyggelig
familiedag.

Charlotte og HP Lauridsen
lægger igen hus og et vidunderligt terræn til. Der er ikke den
aktivitet, der ikke kan afholdes
her, og aktiviteter af forskellig

art på dagen det bliver der. Den
obligatoriske og drilske Pølseapportering, er også sikker hver
gang.
Man mødes på adressen Bøllundvej 32, 7330 Brande, kl.
9.00 til hyggelig morgenkaffe.
Når man i løbet af formiddagen
har deltaget i div. aktiviteter,
bliver der tændt for grillen kl.
12.00. Frokosten består af
bøffer og pølser med lækkert
tilbehør. Om eftermiddagen er
der kaffe med kage til.
Prisen for hele herligheden er:
50 kr. for morgenmad, 150kr.
for frokost (Halv pris for børn
under 15 år), samt 10 kr. pr.
hund for vildt.
Tilmelding til Tommy Thomsen tlf:. 30749843, Ulrich Kristiansen tlf:. 21468600, senest
den 14. Juni 2020.
Betaling på dagen kontant
eller Mobilepay.
Vel mødt!
Kreds Midtjylland

Tilbud til vore medlemmer
Vi er fra det tyske langhårsforbund blevet tilbudt at
få tilsendt forbundets blad
”Deutsch Langhaar Mitteilungen” som pdf ﬁl. Bladet udkommer ﬁre gange om året og
indeholder nyheder, prøve- og
udstillings annoncer, prøve- og
udstillings resultater m.m. Vi
har fået lov til at videresende
bladet til de af vores medlemmer, der har interesse deri. Hvis
man ønsker bladet tilsendt
fremover, så skriv en mail til
formand Carsten Lundhøj på
lundhoj@bbsyd.dk.
Bladet er personligt og må
ikke videredistribueres eller
offentliggøres på internettet. Dette vil fremgå som en
klausul i e-mailen, når man
modtager bladet.
Har I været inde og se vores
nye hjemmeside. Jeg synes,
den er blevet rigtig ﬁn. Husk
det er her, I ﬁnder de ﬂeste op-

lysninger. Ligeledes ﬁndes der
mange oplysninger på Facebook i vores gruppe ”Langhårs-

klubbens Officielle side” Her er
også billeder og kommentarer
fra medlemmer i gruppen.

Vores nye muldvarpefælde, Foto: Ida Thyssen.

Vidste du?
Arkivfoto: Flemming Østergaard.
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Vidste du at der i 1985 – altså for 35 år siden – blev født 87 Langhårshvalpe i Danmark? Den gang
skulle hundene være 24 måneder for at kunne blive HD-fotograferet. I 1987 blev 16 hunde fotograferet.
Jagthunden nr. 3/2020

DANSK
WEIMARANER
KLUB

Om COVID-19 og vores forår

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.

www.weimaraner.dk

Fra klubredakt¯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.
Kommende aktiviteter:
26. juni 2020 – SJD slæb- og apporteringsprøve Hobro
27. juni 2020 – SJD slæb- og apporteringsprøve Ribe
27. juni 2020 – SJD slæb- og apporteringsprøve Slagelse
18. juli 2020 – SJD slæb- og apporteringsprøve Herning
1. august 2020 – SJD slæb- og apporteringsprøve Klim
6. august 2020 – SJD slæb- og apporteringsprøve Fyn
8. august 2020 – SJD slæb- og apporteringsprøve Bornholm
26. august 2020 – SJD slæb- og apporteringsprøve Ishøj
28. august 2020 – SJD slæb- og apporteringsprøve Hobro
Husk at holde Jer orienteret på
www.hundeweb.dk om prøverne
gennemføres. Tilmel-ding til prøverne sker også via hundeweb.

Meget træning kan med succes laves hjemme eller på de daglige gåture. Foto: Frank Peter Sørensen.

Danmark er lukket ned – alt er
aﬂyst – vi må ikke samles. Alt
dette netop som forårssæsonen med hundene skulle i gang
for alvor.
Der er derfor ikke mange
begivenheder at skrive om her
i slutningen af april, hvor der
ellers både skulle berettes om
store resultater på marken,
eller måske også om ting, der
er gået mindre godt. Men dette
er ikke tilfældet, og derfor giver
det redaktøren af weimaranersiden mulighed for at skrive en
lille klumme om vores hunde,
forening og tanker herom.
Først og fremmest er jeg glad
for at se på diverse facebook
opslag, at der stadig er liv med
de grå som omdrejningspunkt.
Der er ﬂere, som beretter om
gode træningsture enten alene
eller med en god træningsmakker. Jeg har heldigvis set ﬂere
billeder og beretninger om dage
på træningsmarken, hvor alt
lykkes. Der er hunde som ﬁnder
deres første fugl, der får stram
stand eller laver en perfekt
sekundering, alle billeder der
gør godt på nethinden.
Der var et enkel bestyrelsesmedlem, der skulle have
reglerne præciseret ”om man
kunne rykke op i vinderklasse,
hvis man ﬁk den manglede

præmiering efter tilmeldingsfristen til næste prøve” - jo
ambitionerne var store sidst på
vinteren….
Det havde lovet godt for den
sæson, der aldrig kom i gang.
Men den træning, som er givet
i foråret, sidder forhåbentlig
ved, når markerne er høstet i
sensommeren. Jeg tror markerne bliver høstet tidligt i år,
de er idet mindste sået tidligt,
og rapsen blomstrede så småt
allerede midt i april.
Tiden hvor der ikke er trænet
ser ud til at være brugt på andre sysler med hundene. Der er
allerede et mindre hvalpeboom
på vej, både kort- og langhåret
hvalpe er født, og ﬂere er på
vej. Også her er der skuffelser
og frustrationer, når fødsler
ikke går som planlagt. Skuffelserne er heldigvis hurtigt
glemt, når der er små hvalpepoter, der løber over gulvet,
mens man løber efter og klarer
små uheld.
Der er kræfter, der slipper op,
og derfor melder folk i god tid,
at de ønsker at træde et skridt
tilbage for at lade nye og friske
kræfter komme til. Således
ved vi allerede nu, at der i kreds
2 (Jyllandskredsen) ønskes nye
kræfter til bestyrelsen. Skulle
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der sidde nogen, som har lyst
til at lægge et stykke frivilligt arbejde, så er det blot at
række hånden op – det kræver
heldigvis ingen særlige evner
ud over lyst og energi til at yde
en indsats. Der er heldigvis folk
omkring, som står på spring
med råd og vejledning.
Det samme gælder for Sjællandskreden – her vil det være
ualmindeligt dejligt, hvis vi
kunne løfte i ﬂok og få en
funktionsduelig kreds op og stå
igen. Der er heldigvis mange
weimaranerfolk, som har
fundet sammen og laver mere
eller mindre uformel træning,
men en kreds på Sjælland ville
være rart.
Nå mon ikke det går alt sammen i det ganske land. Så selv
om vi ikke kom på markprøver
i foråret, eller på apporteringsprøve i forsommeren, så tyder
alt på, at Danmark her i skrivende stund er begyndt at åbne
igen, så mon ikke vi ses til træning eller prøve, når sommeren
går på held igen. I mellemtiden,
indtil vi ses igen, ønskes i alle
en rigtig god sommer.
Redaktøren
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VIZSLA KLUB

Generalforsamling

Formand:
Nanna Brændgaard, Humlekrogen 18, 5690 Tommerup.
Tlf. 64 75 17 43.
e-mail: nanna@braendgaard.
net
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.

Foto: Flemming Østergaard.

www.danskvizslaklub.dk

Familiedag
Covid - 19 er over os. Det gør al
planlægning meget svær.
Mange planlagte aktiviteter
er allerede blevet aﬂyst. Ikke
desto mindre håber vi på, at
der bliver lukket lidt mere op,
så vi kan komme ud blandt
andre igen.
Familiedag 2020
23. august inviteres der til
familiedag i Tommerup på Fyn.
Nærmere herom vil komme på
Dansk Vizsla Klubs hjemmeside.
I øvrigt er det en god ide, især
i disse lidt anderledes tider, at
holde sig orienteret om klubbens aktiviteter på klubbens
hjemmeside.

Foto: Sandra Stålberg.

Foto: Annette Laursen.

Generalforsamlingen i Vissenbjerg blev aﬂyst, men en ny dato er
fundet:
23. august i Tommerup på Fyn, i forbindelse med familiedagen.
Dagsorden iht. klubbens vedtægter
1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Aﬂæggelse af formandens beretning
4. Aﬂæggelse af regnskab til godkendelse og decharge
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af to suppleanter
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Behandling af indkomne forslag. (Disse skal være formanden i hænde senest ﬁre uger før generalforsamlingen, og
bringes på hjemmesiden senest 14 dage inden generalforsamlingen).
9. Eventuelt
Bestyrelsen Dansk Vizsla Klub.
Foto: Sandra Stålberg.

Foto: Sandra Stålberg.
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Lydh¯rhed og samarbejde
at skabe enkle og synlige
forbedringer
5. At få skabt en tydelig
arbejdsdeling mellem
bestyrelse, udvalg og
enkelte personer.

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.

Den nye formand Poul Valdemar Nielsen sammen med en af de mange breton,
som han gennem årene har haft i sit hundehold. Privat foto.

www.breton.dk

Nyt fra redakt¯ren
Hvalpetillægget for 2020 i
DBK er pr. 1. maj på 45 hvalpe
fordelt på 25 hanhunde og
20 tæver. Der er født ni kuld,
hvilket giver et gennemsnit på
fem hvalpe pr. kuld. Desuden
er der pt. tre parringer registreret med forventet fødsel
medio juni.
Det er glædeligt, at der er så
mange parringer, men endnu
mere glædeligt er det, at
hvalpene i overvejende grad er
blevet solgt via avlernes venteliste. Interessen for bretonhvalpe ser ud til at være god,
og det forlyder, at stort set alle
hvalpe sælges til jægere. Vejen
frem for ikke blot bretonracen,
men for jagthunde generelt er
netop, at de sælges til aktive
jægere, der ønsker at bruge
hunden til jagt og prøver.
Personligt ser jeg gerne, at vi
i DBK kan holde et gennemsnit på 100 hvalpe pr. år i de
kommende år, men vi er jo selv
herre over, hvor stor interessen
kan blive.
Lasse Iversen Hansen

Interview med den nye formand for Dansk Breton Klub
I skrivende stund har vi pga.
COVID-19 ikke afviklet den årlige generalforsamling i Dansk
Breton Klub. Derfor er Poul
Valdemar Nielsen ikke formelt
valgt som formand, men efter
aftale med Søren Stenhøj og
bestyrelsen er Poul allerede
involveret bestyrelsen opgaver.
Herunder følger en præsentation af den nye formand, og
de visioner, Poul på nuværende
tidspunkt vil dele med medlemmerne.
Poul er bosat lidt syd for
Aabenraa. Han er 64 år gammel, uddannet lærer, og har
efterfølgende taget en HD i
organisation. Han arbejder til
dagligt som direktør for Koncertsalen Alsion i Sønderborg.
Han ﬁk sin første breton for 45
år siden.
Hvilke visioner har du for DBK?
PVN: – At Bretonen altid indgår
i overvejelserne, når jægeren
skal anskaffe sig en jagtkammerat og familien en ny bedste
ven.
Hvad kan vi set fra din stol
gøre for at få endnu mere levende og aktiv klub? PVN: – Vi
har faktisk en meget aktiv klub.

I alle regioner er der gode tilbud
til medlemmerne. Tilbud, som
drives af aktive bretonentusiaster. Vi skal i bestyrelsen være
lydhøre og blive gode til at understøtte disse aktive medlemmer, som er rygraden i klubben.
Jeg har generelt den tilgang, at
det er de små forbedringer, der
skaber holdbare ændringer. Jeg
vil være den, som stiller spørgsmål og lytter til praksis i dag.
Og den som støtter, når forbedringerne skal gennemføres.
Hvilke nye initiativer regner
du med at lancere for medlemmerne? PVN: – Nye initiativer
udvikles og lanceres bedst i
et samarbejde med dem, som
skal være med til at føre dem
ud i livet. Jeg glæder mig derfor
til samarbejdet med bestyrelsen. Det, som jeg ser, står først
på dagsordenen er:
1. Information og kommunikation på hjemmeside,
i Jagthunden og på de
sociale medier
2. Markedsføring af bretonen som jagt- og familie
hund
3. Klubtiltag, der bedst understøtter avl af bretons,
der kan opfylde visionen
4. En gennemgang af
praksis med henblik på
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Det er ingen hemmelighed, at
det er gået tilbage for de stående jagthunde de senere år.
Hvordan ser du fremtiden for
stående jagthunde i Danmark?
PVN: – Jeg ser meget positivt
på fremtiden. Den stående
jagthund kan give ejerne så
mange glæder i løbet af året.
Året igennem er der aktiviteter, som bringer ejeren i tæt
kontakt med naturen. En natur
som kan opleves på nært hold
gennem hunden.
Det er fejlagtig opfattelse,
at den stående jagthunds
fremtid kun hænger sammen
med fuglevildtets tilgang i det
åbne land. Jeg har siden 1980
kun skudt fem vilde agerhøns
i Danmark, men jeg har haft
at hav af gode oplevelser med
velﬂyvende opdrættede fugle
og parhøns i foråret. At skovsneppen i efteråret nu træffes i
store del af Danmark, giver nye
gode muligheder for kvalitetsoplevelser med den stående
jagthund.
Jeg glæder mig her til samarbejdet med repræsentanter for
de andre stående jagthunderacer – der er for mig ingen tvivl
– den stående jagthund har en
fremtid i Danmark.
Hvad er årsagen til, at du
har valgt at sige ja til at være
formand for DBK? PVN: – Jeg
har selv haft breton i 45 år, og
det er blevet til rigtigt mange
af slagsen. Bretonen har givet
mig mange venskaber i ind- og
udland. Det har også ført til
mange oplevelser, hvor jeg har
haft fokus på prøver og jagt i
udlandet. I Danmark har jeg i
de sidste 20 år haft stor glæder
af at jage skovsnepper med
bretons. Så da jeg blev opfordret til at blive formand, synes
min kone, at jeg skulle sige ja.
Som hun sagde: – Bretonen har
altid været en del af dig.
– Jeg havde nu mine overvejelse, jeg synes, at der nogle
gange er for meget ævl og kævl
indenfor hundeverdenen. Når
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jeg alligevel har sagt ja, er det
med ønsket om og troen på, at
jeg kan bidrage til at skabe en
positiv udvikling for den race,
som har givet mig så meget.
Har du nogle mærkesager?
PVN: – Det internationale samarbejde synes jeg er vigtigt. Det
åbner for mange nye venskaber
og oplevelser. Det vigtigste
bliver dog at få etableret et
godt samarbejde med og i
bestyrelsen.
Alle, der kender Poul Valdemar
Nielsen, ved, han er ivrig jæger,
men hvordan vil du beskrive
dig selv som jæger? PVN: Jeg er
aldrig på jagt uden mine hunde.
Og jeg søger jagten på vilde
fugle. Oftest er jeg i udlandet

Poul Valdemar Nielsen VM Andalusien 2019. Privat foto.

et par gange hvert efterår. Her
gælder det vagtler, agerhøns,
fasaner eller ryper. I Danmark
er det jagten på skovsnepper,
som jeg dyrker. Desværre glemmer jeg ofte dressuren under
jagterne, selvom jeg hvert år
siger til mig selv – i år skal du
også have fokus på dressuren.
Det er en udfordring at skyde
mange fugle over sine hunde
og så samtidig have hunde, der
altid er komplet rolige i opﬂugt
og skud på prøver. Måske lykkes det i år? I hvert fald næste
år.
Lasse Iversen Hansen

Nyt fra bestyrelsen i disse Corona-tider
På baggrund af statsministerens nedlukning af Danmark pga. Covid-19 og den nu igangværende forsigtige genåbning, har vi været
nødsaget til at aﬂyse forskellige arrangementer.
Bestyrelsen opfordrer til, at aktivitetsudvalgene indtil videre
fastholder de arrangementer, der måtte være planlagt. Det gælder
f.eks. den traditionsrige Kaldaskerweekend i Mou i weekenden
den 15.-16.august. Bestyrelsen er orienteret om, at der er ansøgt
om afholdelse af udstilling v/DKK, ligesom der er bestilt dommere
til både udstilling og apporteringsprøven. Det gælder også lydighedstræning/apporteringstræning både på Sjælland og ved” Fakkeløjterne”, hvor deltagerne evt. kan deles op i ﬂere hold, således
at vi holder os til anbefalinger fra statsministeren og DKK.
Bestyrelsen gør samtidig opmærksom på at, det selvfølgelig er
vigtigt, at alle anbefalinger fra DKK overholdes. Retningslinjerne
kan foreﬁndes på DKK´s hjemmeside.
Med hensyn til efterårets vinderklasse er der aftalt afholdelse af

denne på Gl. Toftegård i Nordjylland søndag den 27.09.2020. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at afholde en ”Mini-hovedprøve”
således, at der afholdes kvalitetsprøve lørdag den 26.09.2020. Der
er fundet dommere og terræn til tre til ﬁre hold, der mangler pt.
tilbagemelding fra én terrænleder.
Andet
Bestyrelsen er i samarbejde med de prøveansvarlige ved at få styr
på racedystudtagelser, Hubertus og c-mesterskabsprøven i 2020. I
forhold til disse arrangementer, er bestyrelsen ved at ryste posen,
så vi kan sikre en stor opbakning til disse traditionsrige aktiviteter.
Der vil komme ﬂere oplysninger på hjemmesiden og på Facebook, når vi nærmer os de forskellige arrangementer, og der forhåbentligt kommer ﬂere positive udmeldinger fra statsministeriet.
Bestyrelsen.

Alle i bestyrelsen ser frem til at vi igen kan mødes til prøver og udstillinger. Foto: Anni Hansen.
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Fra hvalp til voksen

Louis som lille hvalp. Der var to hanhvalpe – og Louis tager en lur med hovedet
oven på sin bror. Foto Allan Rasmussen.

Lidt om Louis fra hvalp til
voksen hund på tre år, med bestået apporteringsprøve A og B
og 1 præmie i åben klasse, lagt
lidt an på nye hundeførere.
Jeg glædede mig meget til
at få en parringshvalp efter
Stenhøj Rebelle og min egen
Jacques. Denne parring gav mig
to hanhunde at vælge imellem.
Jeg var hos opdrætteren ﬂere
gange. Jeg går efter en hvalp,
der hviler i sig selv, er tillidsfuld
og ikke er bange for at udforske
omgivelserne. Da jeg ikke ønsker en hund, der står for højt i
tændingen, er det noget, jeg er
meget opmærksom på.
Ham jeg valgte, kom til at
hedde Louis, som nu er fjerde
led i min hanhundelinje. De
har skiftevis heddet Jacques og
Louis, nogen vil nok grine, hvis
den næste kommer til at hedde
Jacques.
Da han var faldet til og accepteret af de to gamle hunde,
begyndte træningen, først lidt
stand med ﬁskestangen, og
så begyndte jeg så småt med
apporteringen.
Jeg benytter mig af, at de i den
alder helst ikke vil slippe det,
de har i munden. Jeg sidder på
gulvet i vores entre og kaster
en lille dummy, som han får lov
at hente. Når han har hentet
den, kan han ikke komme forbi
mig og stikke af med den, det
giver mig tid, til at rose ham
og få helt ro på, inden jeg tager
den fra ham.
Når han kan aﬂevere på kommando inde, tager jeg ham ud i
haven, lægger dummyen ud og
det samme gentager sig. Det

har jeg erfaring med, giver en
bedre vildtbehandling, når det
senere bliver duer og ænder, de
skal hente.
Den tidlige apporttræning har
positiv effekt på dressuren.
Jeg benytter mig selvfølgelig
af al den hjælp, jeg kan få af
de gamle hunde. Jeg bevarer
lysten og gejsten. Der er kærlighed og konsekvens bag alt det,
vi laver.
Han har bestået A prøven med
30 point og B prøven med
1.præmie. Det gælder om at
have dressuren i orden, inden
de slippes på marken. Den ene
uge kan der være godt styr

på tingene for så ugen efter
at opdage, at man er himmel
råbende bagud
Jeg havde ham med på jagt,
så hurtigt det var muligt. Det
gik forbavsende godt, og det
er min opfattelse, at det giver
en bedre jagtforstand, når de
starter på marken.
Det jeg vægter højt, når jeg
slipper en ung hund på marken
for første gang, er, at den helt
naturligt bruger vinden, at den
går på bredden, og ikke laver
forkerte vendinger bagud i
vinden.
Louis har fra dag 1 lagt sig på
vinden, og det var dejligt befriende ikke at skulle bruge tid på
det. Louis er en stilren hund.
Han var tilmeldt Derbyet, og
havde formatet, derfor stillede
jeg ham selvfølgelig. Det er en
spændende prøve, men format
og kondition skal være i orden,
hvis man skal gøre sig forhåbninger om at være med. Louis
var ude i fem slip på Derbyet,
det kommer man ikke uden
format, men desværre havde vi
ikke det fornødne held.
Efter Derbyet var næste mål
en 1.pr. i åben klasse, så der
skulle han dresseres færdig. På
første prøve i efteråret i åben
klasse, startede han desværre
med at gå forbi stående makker, så der var lige noget, vi

skulle hjem at træne på. Det
lærte han hurtigt. I efteråret
opnåede jeg en 2. præmie i
åben klasse, og var på ﬂere prøver meget tæt på en 1. præmie,
men det ville bare ikke lykkes.
I dette forår stillede jeg ham
på to prøver i samme weekend,
og opnåede to 1. præmier i
åben klasse og ugen efter blev
alle prøver jo aﬂyst pga. Corona, så jeg er meget taknemmelig over, at være kommet
gennem det berømte nåleøje
her i foråret.
Louis har alt det, jeg godt kan
lide ved en hund, dejlig at være
sammen med, nervefast, stærk
på fugl, ærlig, dejlig at gå på
jagt med, så jeg glæder mig til
at arbejde videre med ham og
især til at stille ham i vinderklasse til efteråret. Vi er to
om at have hund derhjemme.
Jeg slider på dem, og Astrid
reparerer dem. Vi har et godt
fasttømret team, der træner
sammen. Uden dem, var det
ikke let og heller ikke lige så
sjovt. Vi har hunde i forskellige aldre, det giver nogle gode
træningsture, både for de unge
og gamle hunde, tak for det.
Knæk og Bræk alle sammen.
Allan Rasmussen.

Apportering indgår som et væsentligt element i træningen af den unge hund (Louis) Foto: Allan Rasmussen.
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Erfaringer med det lille agerh¯neopdræt
I 2019 gjorde jeg mig mine første erfaringer med udsætning
af agerhøns. I mit tilfælde var
der tale familieﬂokke med 2 x
15 stk. tre uger gamle kyllinger
og to voksne fugle, der agerer
forældre. Jeg vil her dele mine
erfaringer.
Et udsætningsforløb kan opdeles i tre faser: Før, under og
efter, og jeg har i dette indlæg
sat lidt ﬂere ord på min tilgang
til projektet.
Før: Overvej nøje, om du har
tiden og terrænet til at have en
agerhønseudsætning. Tiden,
du skal bruge, er særlig vigtig
i de første tre-ﬁre uger, idet
familieﬂokken da er placeret i
et udsætningsbur, hvor de skal
tilses ofte, helst dagligt, og der
skal være både vand og foder
tilgængeligt. Dette er særligt
vigtigt i tørre perioder, for der
er fuglene ofte meget tørstige.
Desuden skal der holdes øje
med, at rovdyr m.m. ikke forsøger at tilgå buret, så en hyppig
kontrol er væsentlig. Dog
skal man sørge for at fuglene
forblive vilde, så gør besøgene
kortvarige.
Terrænet beskaffenhed spiller er stor rolle i forhold til at
udsætningen bliver en succes.
Har du i forvejen en bestand af
agerhøns, bør du ikke udsætte
opdrættede fugle.
Agerhønsenes levested er
knyttet til det åbne land, og de

De tre uger gamle kyllinger er netop sat ud i buret, der som det ses, har en sektion med overdækning i tilfælde af dårligt vejr.
Foto: Lasse Iversen Hansen.

har behov for solbeskinnede
arealer, hvor der er godt med
insekt- og frøføde. Derfor skal
du inden beslutning om udsætning undersøge, om der er basis
for vildtstriber, gode markveje,
diger og uopdyrkede hjørner på
terrænet.

Kyllingerne er sluset ud. Foto: Flemming Østergaard.
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Under: Når buret med fuglene
skal sættes op, skal du slå
græsset og sikre at der en god
beskyttelse omkring buret i
form at et el-hegn. Det holder
rovdyr på afstand, hvorved
fuglene ikke unødigt stresses
i buret. Buret udstyres med
foderautomat og vandautomat. Sådanne kan købes ﬂere
steder, men køb god kvalitet,
der kan bruges i mange år.
Fuglene vokser hurtigt, og i den
første periode får de startfoder
for senere at overgå til voksenfoder og korn.
Efter ca. tre uger begynder
udslusningen, da er kyllinger
mellem seks og syv uger gamle.
Hvis muligt skal man helst ikke
lukke de voksne agerhøns ud,
men blot kyllingerne. De bliver i
området ved buret, og går også
ofte derind igen for at æde og
søge ly for regn m.m.
Udslusningstidspunktet skal
helst koordineres med lodsejer
idet en uhøstet græsmark ikke
passer godt ind med en ﬂok
udsatte kyllinger, hvis marken
høstes kort tid efter udslusningen. Da kan man let risikere,
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at ﬂokken går til – så det skal
undgås.
Tjek også at vandingsmaskiner ikke rammer udsætningsburet, idet det kan have
katastrofale følger for udsætningen.
Efter: Når fuglene er udsluset,
skal der være foder og vand tilgængeligt, idet det vil bevirke,
at de bliver i området. Af og til
vil man opleve, og det gjorde
jeg selv sidste år, at ﬂokke går
sammen med en ﬂok vilde
agerhøns, som jeg ikke vidste
var i området. Når det sker, vil
ﬂokken bedre klare sig, og de
udsatte fugle lærer at ﬁnde
føden i naturen.
Er man heldig, så har man
glæde af ﬂokken hele efteråret.
Jeg har personligt brugt de
udsatte fugle til at træne hundens stand og fuglearbejde på.
Jagt på fuglene har jeg undladt,
men det er da håbet, at jeg på
sigt får en god hønsejagt på
terrænet.
Lasse Iversen Hansen

DANSK
POINTER KLUB

Minihovedpr¯ve 2020
DPK’s efterårsvinderklasse bliver ligeledes afholdt på Djursland søndag 27. september med
Børge Sommer som prøveleder,
og sammen med vinderklassen
vil der blive afholdt ungdomsklasse for pointere. Børge har
lovet terræn til de hold, der
måtte blive behov for.

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

Foto: Alex Nissen.

Kære Medlemmer af Dansk
Pointerklub
Corona krisen har lammet Danmark og dermed også Dansk
hundesport. I DPK’s bestyrelse
er vi naturligvis kede af at hele
vores forårsmarkprøvesæson
med hovedprøve måtte aﬂyses,
men vi I bestyrelsen har taget
de optimistiske briller på, og
set på nye muligheder i sommeren/efteråret.
Derfor har vi arrangeret en
“minihovedprøve” i sommeren/
efteråret 2020 samt fastsat
DPK’s hovedprøve 2021 til den

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

sidste weekend i marts 2021 på
de velkendte fantastiske terræner omkring Holbæk.
Program minihovedprøve
Dansk Pointerklubs familieweekend bliver afholdt på
Djursland 6. og 7. juni. Familiedagen har i år 20-års jubilæum,
og Børge Sommer har med
sin faste stab sagt ja tak til at
holde arrangementet. I forbindelse med familiedagen vil DPK
holde sin årlige generalforsamling lørdag 6. juni kl. 17,00 med
efterfølgende middag.

Søndag efter præmieoverrækkelse i VK og UK kører vi til:
Øster Højst Kro, Bredgade 24,
6240 Løgumkloster og har en
“minifestmiddag” kl. 20.00.
Mandag 28. september er der
UKK samt ÅK med Flemming
Sørensen som terrænleder på
Schackenborg med omliggende
terræner.
Vi håber at se rigtig mange til
disse særlige arrangementer,
og vi skal fra bestyrelsens side
gøre det yderste for, at vi får
nogle vellykkede prøver.
På Bestyrelsens vegne
Flemming Fuglede Jørgensen,
Formand

Sommerapportering

Privat foto.

D¯dsfald
Vores mangeårigt kære
medlem Hans Nicolaisen er
gået bort. Hans døde den
12 marts efter kort tids sygdom, Nekrolog er på DKP’s
hjemmeside.
Æret være Hans Nicolaisens minde.

Kære Pointer Klub medlemmer
Det er svært at spå, især om
fremtiden.
Det skal ikke holde os fra at ønske om den, så får vi se, hvad
det kan blive til.
På Sjælland. følger vi op på
ideen fra foregående år, med
at hjælpe hinanden, og få god
hjælp til de næste skridt med
hunden. Indholdet i træningsdagene er især apporteringstræning, men også dressur og
hvad der måtte være af ønsker.
Hvis du har lyst til at bidrage
til hyggen, så er en kage altid
samlende. Men giv besked,

så det står mål med antal
deltagere.
Vi planlægger med lørdage kl.
10, på følgende datoer:
13. juni -hos Tage Jessen, Venslevleddet 4, 4450 Skibby.
27. juni -hos Niels E. Petersen,
Højgårdvej 61, 4683 Rønnede,
hvor vi også holder lidt afslutning m.m.
Det koster 50.-kr. pr hund pr
gang. ( pengene er til apporterings-emner, værts gaver og
kaffe m.m.)
Der kan betales med mobil
Pay på Peters mobil nummer.
Tilmelding på mail: pduens@

Foto: Alex Nissen.

gmail.com
Håber vi ses, Niels, Tage,
Lasse og Peter.
De bedste hilsner Peter Due:
Mobil: 2680 1146

Årbogen

Pointeren viste sig frem

En stor tak til medlemmerne,
og ikke mindst en tak til
sponsorerne for den positive
modtagelse af Årbogen i
fornyet udgave. Der er blevet
solgt ca. 100 stk.
Det er ca. det dobbelte af den
gamle udgave, så det må man
sige har været en succes, og
der er udsolgt.

Resultat fra vinderklasse ved
Terkelsbøl den 10.3.2020.
2.vinder med CK: DKJCH
MARKPR Isa. Fører. Allan
Bredsgaard
4. Vinder med CK: DKCH SECH
NOCH NORDCH MARKPR Boelsgaard’s A Tuxedo. Fører Tom
B. Hansen.
5. Vinder med CK: MARKPR

Foto: Alex Nissen.
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Astrup’s Bion Do. Ejer Birgit
Basballe/ fører Christine Due.
Resultat fra DJ forårsvinderklasse ved Tuse Næs 12. marts
2020.
3. Vinder Spurvfugldalens
Quincy. Fører Lasse Weberg.
Stort tillykke til jer alle.
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Formand:
Allan Nissen, Poulskrovej 27,
6360 Tinglev. Tlf. 74 64 23 56
e-mail: allan-nissen@outlook.
com

Årets hunde i Engelsk Setter Klub
Vi ønsker ejere, førere og opdrættere rigtig hjertelig tillykke
med de ﬂotte resultater.
Pokalerne vil blive uddelt i
forbindelse med ESK´s Generalforsamling 2020.
Bestyrelsen

Årets Unge Engelske Setter
2019:
Vinder af NOF Pokalen til årets
unghund, Kogtved Sneppen:
Maclau Hitched Ginny Cocktails. Ejer: Sarah Cecilie Jensen
og Erling Clausen.

Årets Avlstæve 2019:
Vinder af Kennel Østkystens og
Børge Madsens Avlspokal for
tæver: Tobølbjergs C Sally. Ejer:
Jørn Morthorst.

Årets Engelske Setter 2019:
Vinder af Vinding et Co a/s
Pokalen til årets hund, Suomi
Pokalen: Tobølbjergs L Sus.
Ejer: Søren Gottfredsen.

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

Privat foto.
Privat foto.

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

Årets Kennel 2019:
Vinder af Kennel Senjs´s Avlsfad. Kennel Tobølbjergs Ved
Allan Nissen.

Årets Avlshan 2019:
Vinder af Kennel Østkystens
Avlspokal for hanhunde med
165 point. Bjerndrups Birk.
Ejer: Peer Clausen & Elisabeth
Heian.

www.engelsksetterklub.dk

Efterlysning
Det er som bekendt Coronatider med aﬂysninger af stort
set alle vores arrangementer.
Og det ses også på disse sider,
hvor det er yderst sparsomt
med aktuelle indslag. Men
måske har denne tid givet dig
mulighed for mere nærvær
med din hund og fælles
træning på afstand? Eller for
at fordybe dig i minder og
erfaringer?
Som redaktører af ESKs-sider
her i Jagthunden er vi ved at
sprænges af nysgerrighed på
alt, hvad der planlægges og
på alt, hvad du allerede har
oplevet sammen med din
engelske setter. Holdninger og
ideer - stort som småt.
Vi forestiller os, at du som
læser er præcis lige så nysgerrig, som vi er. Så lad os dele
vores viden og oplevelser med
hinanden på disse sider.
Skriv en mail eller ring til
os. Husk der er deadline ca.
1½ måned, inden magasinet
udkommer.
Arne og Tina

Privat foto.

Privat foto.

Ugens foto 2019
Vinderen blev: Uge 21, der
modtager to ﬂasker rødvin ved
førstkommende lejlighed.
Kenneth Asmussen

Herskabets Xport.
Foto: Thorbjørn Riis.
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Privat foto.

Markpr¯ver efterår 2020
Engelsk Setter Klub afholder
to kvalitetsklasser i efteråret
2020
En på Sjælland og en i Jylland.
Tilmelding via Hundeweb.dk
Jylland
Kvalitetsklasse, torsdag den
24. september.
Tilmeldingsfrist 17. september. Ung og åben klasse.
Terræner omkring Bramming
/Esbjerg
Terrænleder: Erling Clausen.
Mødetid kl. 8.00.
Mødested: Lourupvej 30 ,
6670 Holsted.

Jagthunden nr. 3/2020

Sjælland
Kvalitetsklasse, torsdag den
24. september.
Tilmeldingsfrist 17. september. Ung og åben klasse.
Terræner omkring Tappernøje.
Terrænleder: Jan Marinussen.
Mødetid kl. 8.00.
Mødested: Askovvej 31, 4733
Tappernøje.
Vel mødt!
Bestyrelsen

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK

Setterdage ved Rødhus Klit – familieweekend for de tre
setterracer d. 31. juli til 2. august 2020 – hvis vi får lov
pga. COVID-19!
Det er første gang at alle tre setterklubber DGSK, DISK
og ESK sammen planlægger Setterdage, men i virkeligheden kender mange af os allerede konceptet: Dejlig
campingplads ved Vesterhavet, godt selskab, god mad
& drikke, apporteringsprøver og udstilling, mulighed for
ture og ny viden, masser af hundesnak, men ikke mindst
noget for både børn, voksne og hundene.
Arrangementet starter i år allerede fredag kl. 17.00 med
mulighed for at blive bedre til at trimme en setter. Det
fortsætter som de tidligere år med fællesspisning af
medbragt mad ved langbordene om aftenen. En aften
med masser af gensynsglæde!
Vi mødes igen lørdag morgen, og går i gang med apporteringen lige efter morgenmaden i teltet. Dem der
ikke har interesse for apport, kan i stedet tage på kunsttur, bade eller måske ride en tur? Du kan også komme
på naturtur og ﬁnpudse dine udstillingschancer med
ringtræning. Mulighederne er mange, og man kan ikke nå
det hele, men programmet lægges, så man kan nå mest
muligt.
Lørdag aften er der traditionen tro en overdådig festmiddag i teltet. De bedste apportører hædres, og så er
der god tid til at snakke hund, fortælle gode historier og
nyde det gode selskab.

Søndag starter udstillingen efter morgenmaden. Vi har
hentet Britt-Marie Dornell ind fra Sverige som dommer
til alle tre racer. Hun er en erfaren jagthundedommer, og
glæder sig til at bedømme vores hunde. Når Britt-Marie
og ringpersonalet skal have en lille pause, så indtages
ringen af Erik Petersen samt vores børn og unge, så de
kan prøve kræfter med at udstille deres hunde.
Vi hjælper selvfølgelig hinanden med oprydning m.m.
gennem hele weekenden. Vores ønsker om hjælp til
specielle opgaver, vil løbende blive lagt på vores facebookside.
Ved deadline ved vi endnu ikke, om arrangementet
kan afholdes grundet COVID-19 restriktioner, men I kan
ﬁnde et udførligt program på klubbernes hjemmesider
og på Facebook. Tilmeldingsblanketter kan downloades
samme steder, når vi er sikre på at måtte afholde arrangementet. Vær opmærksom på, at tilmeldingsfristerne
i år er lidt tidligere end de plejer af hensyn til endelig
planlægning.
Vi glæder os meget til at se jer i Rødhus Klit første
weekend i august.
Hilsen
Allan (ESK), Christina (DISK) og Anne (DGSK)
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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

Glæd dig
Glæd dig til næste nummer af
Jagthunden, hvor du kan læse
om;
Klikker træning, hvad er
det, og hvordan fungerer det,
information fra kyndig klikker
instruktør.
Drømmen om Gordon Castle;
store vidder, fantastiske terræner, godt kammeratskab og
det sug i maven man får, når
ryperne kan ses i terrænet, læs
en dejlig historie.
Nyt fra Bestyrelsen

Foto: Anne Geisler.
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Sikke et forår…
Sjældent har man haft så mange ledige weekender som dette forår. Desværre måtte vi aﬂyse
DGSK’s traditionsrige Forderbyprøve på Sjælland pga. af mangel på tilmeldinger, og stort set
resten af forårets markprøver blev aﬂyst pga.
af Corona-pandemien. Hermed røg også vores
færdigplanlagte og stort anlagte hovedprøve ud
med badevandet.
Meget arbejde var blevet lagt i sagen både fra
prøveleder Bjarne Kleis og alle hans terrænledere, som havde skaffet meget og spændende
terræn. Det takker vi mange gange for, og vi er
i bestyrelsen for DGSK glade for den måde de
implicerede håndterede aﬂysningen på, og vi
glæder over de tilsagn, vi ﬁk, om at klubben
kunne trække på deres kræfter en anden gang.
Vores standkvarter – Idrætshøjskolen Bosei ved
Præstø - udviste meget stor forståelse og ﬂeksibilitet da vi måtte aﬂyse hovedprøven. Som om
ikke det var nok med en hel hovedprøve, måtte
vi også aﬂyse vores to Skovfugleprøver, ærgerligt nok, for begge prøver var begunstiget med
mange tilmeldinger.
Generalforsamling? Aﬂysning af en Hovedprøve
medfører en masse ekstra udfordringer. Hvad gør
vi med hensyn til generalforsamling? Uddeling
af årspokaler? Distribution af årbøger? blot for
at nævne nogle få ting af dem, vores årlige forsamling danner rammen om. DKK har udvist stor
ansvarlighed og opbakning til specialklubberne
med hensyn til den juridiske del, og har udstukket retningslinjer for hvordan klubberne kan
agere med hensyn til formalia omkring udskudte
generalforsamlinger.
Når der bliver lempet på forsamlingsforbuddet,
kan vi jfr. DKK’s retningslinjer, med kort varsel
indkalde til generalforsamling pr mail. I den
situation vi er i, vil vi ikke med nogen rimelighed
kunne varsle ny generalforsamling i medlemsbladet Jagthunden.
Alle medlemmer opfordres derfor til at holde
øje med hjemmesiden, Facebook og mailboksen
med hensyn til indkaldelse til generalforsamling.
Årspokaler. Med hensyn til årspokalerne havde
vi tænkt os at uddele disse på en forsinket
generalforsamling. Da vi i skrivende stund stadig
ikke ved, hvornår denne afholdes, har sidste års
pokalvindere generøst hjulpet klubben, og kørt
land og rige rundt for at give pokalerne videre til
årets hunde 2019.
Søren Thygesen kørte til Erik Petersen med
Årets Gordon Setter, DGSK Tallerken og Stenmarkens Pointpokal for Åens Hr. Whitefoot’s
præstationer i 2019.
Derefter gik Sørens tur til Henning Rasmussen,
som ﬁk overdraget pokalen Årets Vinderklasse
hund til Åens Prisca. Christina Bak tog til Christian Elgaard og Nakkehages Petra og ønskede
dem tillykke med titlen Årets udstillingshund.
Henning Rasmussen kørte til Fyn og gav pokalen
for årets unghund til Sydåens U Maika og Jan
Poulsen.
Jagthunden nr. 3/2020

Årets Gordon Setter, Åens Hr.Whitefood for sine meget ﬂotte
præstationer i 2019, pokaler overrækkes af Søren Thygesen
til e/f/o Erik Petersen. Foto: Winnie Thygesen.

Årets udstillingshund, Nakkehages TD Petra. Ejer Christian
og Birthe Elgaard, opdrætter Kennel Nakkehage. Præmien
blev overrakt af Christina Bak. Foto: Christina Bak.

Årets Vinderklassehund, Åens Prisca for de ﬂotte præstationer i 2019, overrækkes af Søren Thygesen til Henning
Rasmussen e/f/o. Foto: Winnie Thygesen.

Året Unghund, Sydåens U.Maika ejer og fører Jan Poulsen,
som ﬁk overreak pokalen af Henning Rasmussen. Opdrætter
Erik Petersen. Foto: Anne Marie Larsen.

DANSK GORDON SETTER KLUB
hvilet på Peter Jensen, som har redigeret bogen, og Bente Friberg som med vanlig
kompetence og autoritet har sørget for layout og al produktion af bogen.
Bogen har vi haft svært ved at distribuere i år, men siden midten af april 2020
er der arbejdet på at sende bogen ud til dem, der ønskede at betale for portoen.
Depoter blev oprettet, hvorfra enkelte bøger blev uddelt - med anstændig og
anbefalet afstand. Denne distribution skulle gerne være overstået nu, men hvis
ikke du har fået din bog nu, kontakt os endelig og vi skal gerne sende en årbog til
dig. Vi håber meget at alle har stor glæde af at læse årbogen og genoplive gode
minder fra 2019 i tekst og billeder.

Årets opdrættere, Kennel Nakkehages v/Anne & Peter Eliasen,
ﬂankeret af Nakkehages,BD Tilde, BZ Solveig, BZ Orkan, SB
Power og Vajskærs Fonzies Fira. Præmien blev overrakt af
Asgeir Pall. Foto: Ann Køj.

Henning kunne så meget i tråd med sundhedsmyndighedernes anvisninger blive hjemme og
uddele Bronzehunden og Holmbompokalen til
sig selv og Åens Prisca. Denne gang for andet år i
træk for årets største præstationer.
Anne og Peter Eliasen ﬁk overdraget pokalen for
årets opdrætter direkte fra klubben da denne ikke
blev uddelt sidste år. Endnu en gang skal der lyde
tillykke til jer alle med disse ﬁne resultater – og
tak for hjælpen med uddelingen af pokalerne!
Med hensyn til fotos af hundene henvises til
februar-ummeret af Jagthunden, hvor der er billeder af alle årets hunde og nærmere omtale.
Årbogen. Det er altid en stor glæde at præsentere
vores ﬂotte årbog på hovedprøven. Flere har ydet
en stor indsats, og i år har det helt store arbejde

Klubbens virke resten af året. Vi håber i skrivende stund, at epidemisituation tillader, at vi i løbet af sommeren kan afvikle vores traditionelle apporteringsprøver.
Apporteringstræning vil i stor udstrækning nok ikke kunne afvikles i klubregi…
Men det ved du meget mere om, når du læser dette blad, hvis du følger med på
nettet!
Vi håber meget, at klubweekenden i samarbejde med de to andre setterklubber
kan afholdes ved Rødhus.
Da det var en kendsgerning, at vi måtte aﬂyse vores hovedprøve, søgte vi allerede den 16. marts SJD’s markprøveudvalg om at afholde en ”mini hovedprøve”
i slutningen af august. Det ﬁk vi afslag på med begrundelse i, at der er hensyn at
tage til lokal-prøver og uddannelse af dommere.
SJD modtager 35 kr. i registreringsgebyr på hver startende hund på en anerkendt
prøve. Der er ingen indtægter til SJD på en lokalprøve. Tager man i betragtning, at
SJD ingen indtægter har haft af betydning i foråret 2020 ,og der rent faktisk (og
ærgerligt nok) ikke er nogen dommer aspiranter/elever i gang pt., kan det virke
lidt paradoksalt at DGSK – eller andre - så ikke kan arrangere anerkendte prøver i
slutningen af august. Her er vi dog uden for jagttiden, hvor der er terræner at få…
Til gengæld ﬁk DGSK af SJD’s markprøveudvalg lov til – i lighed med sidste år at holde kvalitetsklasser i forbindelse med vores efterårsvinderklasse. Det vil vi
benytte os af, og under forudsætning af, at det offentlige Danmark tillader det, vil
DGSK derfor holde kvalitetsklasser UK og ÅK fredag den 25.9 og lørdag 26. 9 rundt
om i landet forud for vores Int. Vinderklasse, som afholdes ved Kolding søndag
27.september. Det bliver rene kvalitetsklasser uden festivitas, matchning mv. Så
håber vi, I alle er med til afslutningen på vinderklassen i Kolding, hvor prøvelederen har lovet at der er et glas tonicvand med ekstra kinin til alle ved præmieoverrækkelsen.
God sommer til jer alle, og pas godt på jer selv og hinanden, og vi ses der ude på
et tidspunkt og forhåbentlig snart!
Ásgeir Páll Júlíusson
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DANSK GORDON SETTER KLUB

Hvalpe hvalpe hvalpe…
For et år siden skrev vi, at hvalpetillægget i 2018 kun var på 15 hvalpe.
I 2019 blev der født 44 hvalpe hos syv opdrættere, hvalpe som alle blev
hurtigt afsat til forventningsfulde familier.
I år er der til og med april født to kuld med i alt otte hvalpe i Danmark
hos en enkelt opdrætter med ﬂere ejere, men vi er i redaktionen bekendte
med, at der er ﬂere kuld på vej.
Her ses nogle af sidste års bedårende skønne Gordon setter hvalpe
Fotos: Dahl, Petersen og Thygesen.
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DANSK IRSKSETTER KLUB

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:
Stof til klubsiderne sendes
p.t. til formanden. Ny redaktør forventes på plads hurtigt.

www.redclub-denmark.com

Konstituerende
bestyrelsesm¯de
Den 15. april havde bestyrelsen
i DISK konstituerende bestyrelsesmøde og konstituerede
sig som følgende:
Formand – Gunnar Jensen
Næstformand – Heidi Nørgaard Jensen
Sekretær – Helle HøstMadsen
Kasserer – Henrik Englyst
Bestyrelse – Jan Lorentsen
Suppleant – Per Pedersen

Setterdage
Læs alt som program for Setterdagene på side 61.

Stor eftersp¯rgsel på hvalpe
Vi oplever for tiden stor efterspørgsel på Irske setter hvalpe.
Det er selvfølgelig glædeligt,
og vi vil derfor gerne opfordre
alle avlere til at melde ind med
planlagte parringer til hvalpelisten på hjemmesiden, så det
bliver lettere for kommende
hvalpekøber af skabe sig et
overblik over, hvor de ﬁnder
netop den hvalp, der passer
bedst til deres behov.
Vi håber samtidig, at mange
af de nye irske setter ejere bliver hjulpet godt på vej af avlere
og mentorer, så de for mulighed for at tage aktiv del i klubbens aktiviteter og forhåbentlig
får mange gode oplevelser med
deres dejlige irske setter.

Foto: Heidi Nørgaard Jensen.

Hovedpr¯ven 2020
Desværre måtte vi aﬂyse Hovedprøven 2020 ved Horsens på grund af Corona.
Bygholm Landbrugsskole lukkede for elever, som alle andre uddannelsesinstitutioner.
Det var ﬁre dage før tilmeldingsfristen udløb, og på dette tidspunkt var der tilmeldt 141 starter. Det
var overvældende. Vi var ud at skaffe ekstra terræn, det var meget ærgerligt, men sådan blev det i
2020.
Jeg vil gerne rette en tak, til de terrænledere og hjælpere, som havde gjort et kæmpe stykke arbejde
med at skaffe terræn med mere. Stor tak til alle især til Birte, med alt det arbejde der blev med at
sende penge retur, deraf mange til udlandet.
Med venlig hilsen
Prøvelederen

Dansk Irsksetter Klub´s efterårs vinderklasse
Tid: d. 27. september 2020.
Mødested: Reerslevvej 38, 4291
Ruds Vedby
Møde tidspunkt: kl. 8.30
Dommer: Lars Nielsen og
Bjarne Nørhave
Prøveleder: Jørgen Jensen tlf. 21
46 78 99
Tilmelding: Hundeweb senest
d. 21. september kl. 23.59
Der kan bestilles morgenkaffe
og et rundstykke til 30 kroner,
tilmelding på tlf. 51 32 40 35
Håndmadder til 15 kroner pr.
stk., kan bestilles om morgenen.
Foto: Erik Petersen.

D¯dsfald

Foto: Erik Petersen.

Den 17. marts 2020 blev der sat et alt for tidligt punktum for Laila Mortensens liv. Efter en lang
og stædig kamp mod canceren, hvor hun ikke på noget tidspunkt gav op, døde hun stille og
roligt, hvor hun havde det bedst, i sit hjem omgivet af sine trofæer og dem der stod hende nær.
Nekrolog kan ses på DISKs hjemmeside.
Æret være Laila Mortensens minde.
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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

Katholt
vildtopdræt

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

Niels Skytte
Sørensen

www.dyrekrematorie.dk

Tlf
27636780 - 60132000

KÆLEDYRSKREMATORIET
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

Bestilling modtages på æg, kyllinger og
familier

Email:katholt@private.dk

0LGWM\VN9LOGWIDUP

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

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

Resultatbog
Resultatbogen er frivillig, men vil du gerne
have en sådan til indførelse af prøve- og
udstillingsresultater samt vaccinationer, skal
du sende kopier af DKK´s ejerforholdsattest (ikke stambog) og Dansk Hunderegisters registreringsattest (senest 14 dage
før brug) til: Birte Johansen, Dengsøvej 11,
Vester Velling, 8860 Ulstrup. Tlf 51 29 70 22.
eller på mail: resultatbog@gmail.com
Resultatbogen koster 100 kr., der overføres
via netbank til konto: 7187 0001189453
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Hvad har din hund
lavet i dag?
På farten med Canosan®
Lege hent pinden, hundesport, jagt og lange
gåture er blot nogle af de aktiviteter, som
du og din hund kan nyde sammen.
Det er naturligt, at din hund bliver mere
eller mindre nedslidt med alderen, hvilket
kan føre til ubehag og bevægelsesproblemer.
Desværre forveksler alt for mange
hundeejere symptomerne med,
at hunden bare er blevet ældre
og måske lidt mere doven.

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

- fås også til katte

www.canosan.dk & find nærmeste forhandler
67
Canosan® er ett ffodertilskud
C
d
specielt udviklet til at støtte den normale funktion i ledbrusk, ledkapsler, sener og ledbånd.

Udviklingen går stærkt, når det gælder
fremstilling af hunde- og kattefoder.
Derfor mener vi, at tiden er inde til en
opgradering af hele KROMIX serien.
Fiberkost:
• øget indhold af fjerkrækød
• l-carnitin
• cikorierod
• taurin
• tørret kød fra den grønlæbede musling
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