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 HUSK AT STEMME!
Heldigvis er rigtigt mange hundefolk med stående jagthunde 
medlem af Dansk Kennel Klub. Disse medlemmer skal alle 
huske at benytte sig af deres ret til at stemme til valget til DKKs 
bestyrelse. Et valg, som finder sted, når du læser disse linjer.

DKK blev stiftet af jægere og hundefolk. 
Det helt store flertal af disse fremsynede 
folk havde stående jagthunde.  

Bestyrelsen i DKK består af syv medlem-
mer, og tre af de syv pladser er forbeholdt 
jagthundefolket. 

DKK blev stiftet for 125 år siden, og i lige 
så lang tid har mindst to medlemmer af 
bestyrelsen været jægere med stående 
jagthunde.

Netop dette forhold er udfordret nu. Per-
soner med andre jagthundetyper vil (helt 
legalt) forsøge at fravriste det stående jagt-
hundefolk det ene bestyrelsesmandat.
Jeg behøver vist ikke at fortælle jer, at an-
tallet af “ikke stående jagthunde” udgør et 
betydeligt flertal i dagens jagthundeverden.
Derfor kan det have afgørende betydning, 
at netop du stemmer. Og at du prikker dine 
jagthundevenner på skulderen og minder 
dem om, at de også skal udfylde og ind-
sende en stemmeseddel.

I decemberudgaven af bladet HUNDEN 
er indsat en stemmeseddel og afstem-
ningsproceduren beskrevet.

Gunnar Jensen genopstiller; han er altså 
parat til at arbejde i DKKs bestyrelse i yder-
ligere fire år for jagthundenes og jægernes 
vilkår i Danmark.

Jeg har haft fornøjelsen at arbejde sammen 
med Gunnar i flere sammenhænge. I såvel 
DKKs som SJDs bestyrelser.
Gunnar er en erfaren og vidende jæger 
og jagthundemand, som i mange år har 
arbejdet for de stående jagthundes sag.

Han passer engageret sit bestyrelsesar-
bejde og møder samvittighedsfuldt og vel-
forberedt til alle møder.

Jeg kan varmt anbefale, at du giver din 
stemme til Gunnar ved det forestående valg.

Det samme gælder i øvrigt i forhold til Jørgen 
Hindse og Wilfred Olsen, som også begge 
genopstiller til valg til DKKs bestyrelse.

Særdeles kompetente hundefolk, som med 
et genvalg vil være garanter for fortsat kom-
petent og engageret bestyrelsesarbejde de 
næste fire år i DKKs bestyrelse.

Gunnar har skrevet en lille “valgtale”, hvor 
han fortæller om sig selv og de tanker, 
han har gjort sig om jagthundearbejdet i 
Danmark...

JAGTHUNDENS GODE VEN I 
MERE END 40 ÅR  
– VED GUNNAR JENSEN 

Jagthunde har været en del af hele mit vok-
senliv. Jeg har et godt og bredt kendskab 
til de fleste jagthunderacer og i særdeles-
hed et indgående kendskab til de stående 
jagthunde.

DKK ER KENDT TERRÆN
Jagthundearbejde og hundesporten er en 
stor del af mit liv. Det er derfor helt naturligt 
for mig nu at stille mit kandidatur til rådighed 
i forhold til at repræsentere jagthundera-
cerne i DKKs bestyrelsen. 

Såfremt jeg får chancen, vil opgaven heller 
ikke være helt ukendt for mig, Jeg overtog 
pladsen i bestyrelsen for 2,5 år siden, efter 
Conny Jacobsen afgik ved døden. 

Jeg er derfor godt bekendt med bestyrel-
sesopgaverne, de forskellige processer og 
organisationens generelle arbejde. 

Bestyrelsesarbejdet i de godt to år har væ-
ret en god oplevelse. Samarbejdet med en 
særdeles positiv og vidende bestyrelse og 
personalegruppe, der målrettet arbejder 
for at skabe de allerbedste betingelser for 
den brogede danske hundeverden, er en 
væsentlig årsag til, at jeg gerne tager fire 
år mere.

Jeg har i godt to år været i udvalg for stå-
ende jagthunde og ungdomsudvalg.

Har derudover været i eksteriørdommer-
udvalget, der blandet andet uddanner nye 
dommere. 

 “Jeg kan ikke 
stærkt nok 
opfordre til, at 
du som medlem 
gør brug af din 
stemmeret!” 
- Jørgen Hindse, formand for DKK
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Endelig har jeg naturligvis siddet i SJDs 
bestyrelse og repræsentantskab.

FÆLLESSKAB OG RESPEKT
Samarbejde mellem jagthundenes spe-
cialklubber og organisationer er vigtig og 
afgørende for jagthundearbejdet. Vores 
jagthunde fortjener, at vi i fællesskab til-
stræber at skabe optimale vilkår for alle 
racers udvikling.

Jeg vil i bestyrelsen arbejde for fællesskab 
og respekt for hinandens interesser og for-
skelligheder. De gode løsninger besluttet i 
en enig bestyrelse står stærkest og tjener 
hundearbejdet bedst. 

Kompromisets kunst og evnen til at lytte 
falder mig let. Egenskaber jeg har haft 
glæde af i mere end 30 år som frivilligt 
bestyrelsesmedlem i forskellige hundefor-
eninger. De mange år som foreningsleder 
i jagthundeklubber og foreninger giver mig 
også erfaring, faglighed og indsigt, hvilket 
jeg naturligvis vil tage med mig i arbejdet i 
DKKs bestyrelse.

Måske mangler der “varer på hylderne” i 
forhold til den brogede jagthundeverden?
 
Hvis specialklubberne er interesseret, skal 
jeg gerne støtte, at udbuddet af varer ud-
vides.

Og desuden vil jeg kraftigt understrege, at 
jeg som bestyrelsesmedlem i DKK natur-
ligvis ser det som min selvfølgelige opgave 
at arbejde for, at ALLE vores dejlige hun-
deracer – fra de mindste selskabshunde til 
de største brugshunde – sikres optimale 
forhold og udvikling.

SAM, MIN FØRSTE STÅENDE 
JAGTHUND

Mit eget medlemskab af DKK blev tegnet 
tilbage i 1980 og min første stående jagt-
hund, Sam, en irsk setter, kom til i 1981. Jeg 
har været formand for Dansk Irsk Setter 
Klub i 3 år og været mening bestyrelses-
medlem siden 1983 dog afbrudt af en kort 
periode på to år.

Et aktivt liv for alle hunde og naturligvis 
ikke mindst jagthunde og brugshunde er 
et tema, som jeg vægter højt.

Det samme er tilfældet i forhold til vores 
hundes helbred og sundhed.

Brugsegenskaber og smukt eksteriør pri-
oriterer jeg højt, men forudsætningen for 
begge forhold bør være fysisk og mentalt 
sunde hunde.

UDSTILLING OG AVL
Siden 1998 har jeg arbejdet som udstil-
lingsdommer for gruppe 7, stående jagt-
hunde. Denne opgave holder jeg meget af 

og jeg sætter stor pris på at komme rundt 
i landet og se det gode hunde- og avlsar-
bejde. Jeg er fagligt bevidst og interesserer 
mig meget for avlsarbejdet. Det er vigtigt for 
en fortsat positiv og rigtig udvikling af vo-
res jagthunde, nationalt som internationalt. 
Parallelt med dommerarbejdet fungerer jeg 
som mentor for de nyuddannede eksteriør-
dommere, ligeledes i gruppe 7.

HVERDAGEN
Privat bor jeg, sammen med min hustru 
Birte, på den nedlagte landejendom Kirsti-
nekjær lige uden for Skanderborg i Østjyl-
land. Her har vi rig plads til at dyrke vores 
fælles interesse for jagthundearbejdet. For 
nuværende har vi to irske setter, der begge 
er aktive på jagt og i konkurrence.

SAMMEN SKAL VI LYKKEDES
Jeg håber at få chancen til at bidrage med 
min erfaring og indsigt og dermed fortsætte 
i DKK´s bestyrelse. Jeg kommer som team-
player med et ægte ønske om, at vi skal 
lykkes som fællesskab, til gavn for det der 
optager os alle mest – nemlig vores hunde.


