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CO2: 185 - 245 gram pr. km. Anhængerkapacitet med bremse: 2.0 og 2.4: 1.850 kg. 2.4 Aut.: 1.700 kg. 1.9 DDiS og 3.2 V6 aut.: 2.000 kg. Foto kan vise ekstraudstyr.

Priserne er vejledende og ekskl. lev. omk. (kr. 3.680) og evt. metallak (kr. 3.000). Varevogne inkl. moms fra kr. 201.255. Brændstofforbrug ved blandet kørsel i hht. EEC-norm: 9,4 - 14,3 km/l.
CO2: 185 - 245 gram pr. km. Anhængerkapacitet med bremse: 2.0 og 2.4: 1.850 kg. 2.4 Aut.: 1.700 kg. 1.9 DDiS og 3.2 V6 aut.: 2.000 kg. Foto kan vise ekstraudstyr.

Grenaa Bil-Center A/S
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Formandens beretning
Klubbens medlemmer, nye som gamle, er
gode til at støtte op om de forskellige aktiviteter, som afholdes i DJK regi. Hundene
bliver hermed bedre til deres arbejde,
og det giver samtidig dressurlederne en
belønning for at se, hvad hunden har
opnår af resultater.
Sponsorerne Ålsrode Tømrerfirma og Benny Behrens, Djuma har skænket materiale
til vores træningsgrav til de gravsøgende
hunde, og Morten Bang, trykkeriet Freka
har skænket Freka Grafisk Vandrepokal til
vores lokale schweissprøve.
Jørgen har valgt at udtræde af bestyrelsen
for anden gang. Jørgen har først været kasserer i seks år, og nu i fire år, ti år i alt. Du
har altid været parat med en hjælpende
hånd og et godt råd. Pia, din kone, har
også været flittig til at møde op til klubbens arrangementer og været behjælpelig
her, samt redigeret årsskriftet de sidste fire
år. Tak fra klubben for jeres arbejde.
Afledt heraf siger vi velkommen til Erik
Falk Hansen, som nyt bestyrelsesmedlem.
Efter ny konstituering blev Per Klemmensen kasserer. Øvrige fortsætter i bestyrelsen uden ændringer.
Hjemmesiden www. djurslandsjagthundeklub.dk, som administreres af Webmaster Johannes Mørch, har fået opdateret pokaloversigterne med vinderne af
pokalerne fra de foregående år. Et godt
stykke arbejde er lavet for at gøre hjemmesiden bedre.

Jeg har under klubbens historie samlet
klubbens æresmedlemmer og klubbens
bestyrelser igennem årene.
Forårsmarkprøven blev afholdt lørdag
d. 7. marts og samlingsstedet var Grenå
Jagtforenings klubhus på Skakkesholm.
Med deltagelse af et hold engelske hunde
på to unghunde, fire åbenklasse og fem
vinderklasse hunde. En 1. pr. i åbenklasse
og med en 1. og 2. vinder i vinderklassen.
Med to hold kontinentale, tre unghunde
og fem åbenklasse hunde, på et hold og
med seks vinderklasse hunde på et andet
hold. Her opnåede alle unghundene 1.
præmie. I åbenklasse opnåede tre hunde
1. præmie og i vinderklassen var der tre
vindere.
Ved dressurintroduktionen på Kalø d.
24. marts mødte 26 hundeførere op. De
blev orienteret om klubbens formål med
dressur for unghunde, åbenklasse, vinderklasse, schweisskursus og gravoplæring.
Dressurlederne besvarede spørgsmål fra
de fremmødte - og det gjorde de godt.
Vi har også afholdt ringtræning, som de
fleste vil have gavn af at vide noget om,
inden man tager til udstilling med sin
hund. Her var der mødt en op. Jens O.
Pedersen stiller sig til rådighed for klubben
for en aften og eftersom Jens er anerkendt
eksteriørdommer, har han erfaring, som
han deler ud af og som andre kan få
gavn af.
Ved vores dressurkurser har der været
tilmeldt 43 unghunde, 18 hunde i åben-



klasse og 9 hunde i vinderklasse samt 9
hunde ved vand & slæb.

indfri målet - DJK vandt på neutral bane
foran Jagthundeklubben 1970.

Dressurafslutningen er den sidste træningsdag , her kunne unghunde og
åbenklasse være bedre repræsenteret
antalsmæssigt. Hundene bedømmes af
dommere som giver hundene point og
hvor de tre bedste i hver klasse udtages
til trekantdysten. I år blev trekantsdysten
arrangeret af Kronjyllands jagtforening.
Tommy og Mogens var dommerne fra
DJK.

Den lokale apporteringsprøve blev afholdt
i Attrup. Her var der deltagelse af 11
hunde, hvoraf tre var unghunde 8 åbenklasse hunde. Til Lynapportering deltog
7 af hundene.

Målet ved trekantdysten, som var sat fra
begyndelsen af sæsonen, var at vi ville
gøre det bedre i år, og det lykkedes at

Johannes Mørch og
Dansk Jagtchampion Bonjami`s Donna



Til gravoplæring har vi haft en god og
travl træningssæson i år, som sluttede
først i august med 42 hunde til træning.
Gravhundeprøven havde 13 hunde til
den afsluttende prøve og alle opnåede
en 1. pr.
I efteråret er der blevet lavet løbegårde

Tommy Hougaard og
Dansk Jagtchampion Østervangens Aja

til rævene på mindst fire kvadratmeter
for hver enkelt ræv og med hegn omkring
huset og løbegårdene. I november kom
den sidste ændring i et regelsæt om ræve
hold, som det skal godkendes efter og de
skal genforhandles i 2013. Der kommer
inspektion i DJK i år 2010.
Et nyt tiltag i klubben er schweisskursus for
begyndere, først teori og senere praktik
med egen hund i terrænet. Her var der
deltagelse af 10 hunde. Aktiviteten er på
programmet igen i år. Den lokale Schweiss
prøve blev afholdt i Grenå Plantage, hvor
der var deltagelse af 17 hunde. Her blev
uddelt 9 første præmier, 3 anden præmier, 1 tredje præmie, 4 hunde opnåede
ikke at blive præmieret.
Den anerkendte schweissprøve i Grenå
Plantage, lørdag d. 23. maj. Blev ikke afholdt på grund af manglende tilslutning.
Lørdag den 4. juli i Grenå Plantage var
tilslutningen så stor, at Ebeltoft Plantage
også blev taget i brug. Her var tilmeldt
62 hunde, 38 hunde blev afprøvet. Der
blev også uddelt mange præmier, 20 første præmier, 3 anden præmier, 6 tredje
præmier, samt 9 hunde opnåede ikke at
blive præmieret.
Efterårsmødet blev afholdt med foredrag
af politiassistent Henrik Hove Nielsen.
Emnet var ” Gør hunden glad for at gøre
sit arbejde.” Et godt foredrag, om hunden
og det virkelige liv med schæferhunden
Casio.

Klubben har også i år haft medlemmer
som har opnået flotte præstationer med
deres hunde på mark og bænk.
Jens Schau blev Eksteriør Champion med
Korthåret Standard Gravhund Familiens
Schau’s Asti.
Christian Holm Pedersen blev Eksteriør
Champion med ruhår Vallumsøens Ilot.
Jens O. Pedersen blev Eksteriør Champion
med ruhår Bommelunds Nimbus.
Tommy Hougaard blev Jagtchampion
med Østervangens Aja.
Johannes Mørch blev Jagtchampion og 3.
vinder på fuldbrugsprøve mesterskabet
(Fume) med Bonjami’s Donna.
Marianne Hummelgaard blev 4. vinder
ved Forårsvinderklassen og 1. vinderklub 5, med HP med cacib. Marianne
blev hermed udtaget til DM, for andet
år i træk, godt gået.
Klubben har seks æresmedlemmer og
medlemstallet er på 204. Hundeførerne
ønskes tillykke med de opnåede resultater. Tak til sponsorer, terrængivere og alle
som har været klubben behjælpelig i år.
En særlig tak til Mogens Nielsen og Per
Klemmensen for arbejdet med årsskriftet.
Der er også en tak til den øvrige bestyrelse. For mig har det været et spændende
og et ufordrende arbejde, som jeg vil se
tilbage på med glæde.
Martin Mortensen



v/ Jesper Kjærgaard
Tlf. 86 32 01 00



Lokal markprøve
for Engelske hunde 2009
Lokalmarkprøven for engelske hunde blev afviklet på terræner ved Åstrup og Stensmark.
Terrænleder var Jørn Høgh og dommer var Laust Nørskov.
Holdet bestod af 2 unghunde, 4 åbenklasse samt 5 vinderklassehunde.
Vejret var gråt, til tider med fugt, og vinden var kold, og måske var det netop den
kolde vind, der gav udslag i dagens hundearbejde.
Markerne var godt besat med fugle og vi oplevede slip med 2 – 3 par agerhøns.
Hundene kom for fugl flere gange gennem dagens afprøvning, men det kneb for
hundene at ”styre” fuglene. Nogle gange løb hundene lige ind i hønsene, i andre
situationer opnåede hunden stand, men kunne ikke holde fuglene naglet til føreren
nåede frem for at give rejseordre.
Dagen bød dog også på mange gode oplevelser med godt hundearbejde. Unghunde
med en enorm fart i deres søg, forstandige åbenklasse hunde med lidt mere erfaring,
og ikke mindst vinderklassen hvor hundene gik på rutinerne.
Efter endt afprøvning var der følgende præmieringer:
Åben klasse:
1. pr: Gordon Setter Fuzzy ved Ove Steen Pedersen, Strøby
Vinder klasse:
1.  Vinder Gordon Setter Jingo ved Michael Strømberg, Mårslet
2.  Vinder Pointer Afferns Anton ved Marianne Kronholm, Mesballe
Lotte Lindgren Frederiksen, Røved med Engelsk Setter Borums S. Quiny, blev tildelt
Fører pokal
Flemming Nielsen, Solbjerg med Gordon Setter Lind, blev tildelt Emnepokal
Tak til Djurslands Jagthundeklub, for en god og vel tilrettelagt markprøve.
Carsten Sørensen



Lotte Lindgren, Marianne Kronholm, Ove S. Pedersen,
Flemming Nielsen og Michael Strømberg

Ved dommerens morgen parole
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Lokal markprøve
Kontinentale hunde 2009
Så er det igen blevet tid til klubbens markprøve. Vi mødtes i klubhuset Skakkesholm
i Grenå til morgenkaffe og rundstykker.
Der var god gang i snakken, man følte at
folk glædede sig til at komme i marken.
Specielt efter sidste års mange fugle i
terrænet.
Tid til inddeling af hold. Jeg er selv kommet på hold 1, hvor unghunde og åbenklasse skal dyste. Terrænleder er Knud
Sørensen og dommer er Poul Rasbech.
Vi samler holdet og kører mod Selkær.
Efter en kort snak har Poul forklaret,
hvordan han gerne vil have tingene til
at køre og vi går i gang. Vi starter med
unghundene. De går alle godt. En hund
har kontakt med høns, men dommeren

ser det ikke. Desværre ingen stande. Det
går ikke meget bedre for åbenklasse. Der
er en hare som driller lidt. Der arbejdes
hårdt, men ingen fugle. Vi ser endnu en
hare og to stykker råvildt. Kira tager stand,
Anders får at vide at der er set en kat så
han skal passe på. Der var intet. I sidste såt
før middag er det lige før det lykkedes for
Ole og Janna, men fuglene undslipper.
Så den sikre såt. Knud måtte stoppe til
middag, så Jørgen Rasmussen tog over
som terrænleder. Efter middag skulle vi
starte i brak og majs. Endelig sker der
noget. I majsen får Rollo stand for fasan
og rejser fuglen. Erik og Tarok får også succes i majsen. Først er Tarok ude af syne i
majsen, da Erik fløjter, rejser han en fasan.
Sort uheld. Men kort efter lykkedes det

Birkehøj Hundepension
v/ Trille Kjeldsen

Elholtvej 8 • 8581 Nimtofte

86 39 85 11
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heldigvis for Tarok at få stand igen. Han
rejser perfekt. Erik er pavestolt, det er første gang hunden har stand for alvor. Kort
efter lykkedes det også for Flemming og
Cilas at opnå stand og rejse fuglen.
Der er stadig ikke de forventede fugle, så
Jørgen vælger at skifte terræn. Vi kører til
Skindbjerg. Her lykkedes det endelig for
Pia og Coco, Niels og Ascot samt Anders

Kontinentale Unghunde
Ruhår
Bjarke Hentze Skødstrup
Ruhår
Erik Falk Hansen, Ginnerup
GL. Dansk Niels B. Mikkelsen, Ebeltoft

og Kira at opnå stande og rejse fugle i
brakken. Ole og Janna fik varmen til sidst,
da der med fuld hals blev drevet med
hare og råvildt.
Det var en rigtig god dag med godt hundearbejde og højt humør. Til sidst skal Poul
Rasbech have tak for de gode råd han
havde til unghundene i marken.
Bjarke Hentze

1. pr. Pokal for bedste unghund
1. pr. Emnepokal
1. pr.

Erik Falk Hansen, Bjarke Hentze
og Niels B. Mikkelsen
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Kontinentale Åbenkl. hunde
KL.M.
Flemming Kristensen, Solbjerg
		
KL.M.
Pia Nielsen, Ørum
KL.M.
Anders Jul Hansen

1. pr. Pokal for
bedste åbenklasse hund
1. pr.
1. pr.

Pia Nielsen, Anders Jul Hansen og Flemming Kristensen

Flemming Rasmussen
og Johannes Mørch

Kontinentale Vinderkl. hunde
Ruhår
Flemming Rasmussen, Grenå
KL.M.
Johannes Mørch, Hedeskov
Ruhår
Chr. Holm Pedersen, Ryomgård

1. vinder
2. vinder
3. vinder, mangler på billedet
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Unghunde dressur Nimtofte
Første træningsaften var tirsdag d. 31.
marts. Fremmødet var på ca. tyve unghunde og der kom flere til. Martin gav
information om kursets forløb og om aftenens træning. De første gange ser vi og
hundene hinanden an. Martin og Martin
Friis delte opgaverne imellem sig og Ove
Petersen tog sig af vandarbejdet. Det er
rart, at man kan mærke forbedringer fra
gang til gang, når man kommer med en

hund, der er udresseret. Det er godt, at
man er sammen med andre så hunden
også lærer at være blandt fremmede
mennesker og hunde. Man lærer også selv
meget af at være til hundetræning. Det
var ikke bare hunden, der fik noget ud af
at komme af sted, men også føreren. Man
kunne dog godt tænke sig at forløbet var
noget længere.
John Nielsen Skødstrup

Unghundeklassetræning i Nimtofte 2009.
Unghundene skal lære at apportere fra vand.
Knud Sommer med Klm.Clif, Ove S. Petersen og John Nielsen med Langhår Salli
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Åbenklasse dressur Nimtofte
Jeg er den glade ejer af en Kleiner Münsterlænder. Balou hedder han og han har
været min gode jagtkammerat i gennem
lidt over 6 år. Der har været en del træning gennem disse år, både egen, men
også hvert forår/sommer i en jagtforening
med en afsluttende prøve. Formålet med
denne træning var at få en hund, der
duede på jagt, og slet ikke noget med
prøver udover den afsluttende. Hvilket jeg
egentlig var godt tilfreds med, da prøver
ikke var min store interesse.
Alligevel synes jeg, det var tiden til at
prøve nye træningsarealer, da det jo var
de samme 10 – 12 hunde, vi havde trænet
og konkurreret med hvert år. Vi kendte
hinandens hunde ud og ind. Ganske som
trænerne, som i øvrigt har været rigtig
gode, men jeg følte vi (Balou og jeg) var
gået lidt i stå.
Vi trængte til ny inspiration. Ud at prøve
kræfter andetsteds, se hvordan tingene
kan gøres i andre klubber og hvordan min
hunds evner var i forhold til andres.
Jeg tilmeldte mig et træningshold på åben
klasse under Djursland Jagthundeklub
med træningsarealer i Nimtofte. Jeg havde
fået anbefalet klubben af en jagtkammerat, men kendte ellers intet til klubben.
Hverken hvem der trænede eller nogle
af kursisterne.
Derfor var det med spænding, vi mødte
op til første træningsaften.
Det viste sig, at jeg faktisk kendte to af
de tre instruktører i forvejen, så helt på
fremmed grund var jeg ikke.

Vi var ca.15 kursister med forskellige
hunderacer i alle aldre, og efter at der
havde været indskrivning og vi havde
fremvist div. vaccinationspapirer var der
et lille informationsmøde. Vi blev orienteret om, hvilke øvelser træningen skulle
omhandle, så vi ville være forberedt til
den afsluttende prøve, og ikke mindst
bedst muligt forberedt til den kommende
jagtsæson. Det er jo nok derfor de fleste
træner deres hunde.
Hvordan var træningen så?
Vi havde en fast træningsaften hver uge.
Derudover var det forventet, at der også
blev trænet med hunden derhjemme.
Specielt hvis der var nogle øvelser, der
var svære for hunden.
Vi kom grundigt igennem følgende øvelser
- hinterbanen, skjult dæk, apportering af
duer, kaniner, ræv, apportering og dirigering på vand, samt noget dressur. Jeg tror
mest, det var for at se, hvor meget styr der
var på de enkelte hunde.
Aftenen startede med dressur (opvarmning), hvorefter der var sat 3-5 forskellige øvelser op. Alle med hjælp fra en
instruktør. Disse øvelser tog vi så på skift
resten af aftenen. Vi kunne som regel
nå den samme øvelse flere gange på én
aften. Instruktørerne skulle nok holde
dig i gang.
Selve træningen foregik i en behagelig og
afslappet atmosfære, men det var heller
ikke svært, da det var en flok flinke mennesker alle sammen.
Efter træning var der som regel en der
havde bagt kage, så det nød vi sammen
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med kaffe og gode hunde/jagthistorier.
Mange gange er det efter min mening,
til sådan en snak efter træning, at de
store guldkorn falder. Måske er det fordi
der er mere tid, eller fordi vi alle er mere
afslappet. Hyggeligt og lærerigt er det i
hvert fald.
Alle tre instruktører var meget hjælpsomme til at komme med gode råd, samt
hvis der var noget der ikke fungerede så
godt for hunden, så blev de ved med at
hjælpe til det lykkedes.
Det var tydeligt at mærke, at de alle tre
har stor erfaring med hunde, og at de også
forstår at viderebringe det til andre.
Op til den afsluttende prøve blev der arrangeret en generalprøve, hvor vi kunne
komme og prøve andre arealer sammen
med fremmede hunde. Også en lærerig
og hyggelig aften i nogle fantastiske naturskønne omgivelser.
Selve den afsluttende prøve foregik i
Grenå Enge og selv om det er en dag
med mange hunde og mange spændte
nerver, både ved hund og fører, forløb
dagen rigtig godt.
Fik jeg så den ny inspiration, som jeg kom
efter? Ja! - Selv om måden at træne hund
på ligner hinanden rundt omkring, kan
der alligevel være en lille forskel. Den
lille forskel ligger nok i instruktørens evne
til at ”sætte” hundeføreren op til at gøre
det rigtige, for det er sjældent hunden der
laver fejl. Dernæst er det også vigtigt at
træningsaftenen er tilrettelagt på forhånd,
så der ikke opstår kedelige og monotone
øvelser. Gældende for både hund og fører.
Dette formåede instruktørerne til fulde.
Desuden fik jeg set at min hund var fuldt
på højde med de andres, hvilket jo var
dejligt at se.
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Det med prøver har også vakt min interesse. Hen over sommeren har vi været
til 3 andre prøver, blandt andet trekantsmesterskaberne, som vi gik videre til. Hvis
min hund havde været yngre - så! Måske
den næste.
Efter at havde mødt en del forskellige og
meget dygtige hundeførere i år og mærket
deres passion for hundearbejdet, kan jeg
godt forstå, at nogle af dem bruger al
deres tid på deres hunde. Det er jo en
dejlig sport, og hunden bliver ikke god af
sig selv, desværre.
Der er ingen tvivl - de brænder for hunde
i Djurslands Jagthundeklub.
Hans Ole Frederiksen

Åbenklasse dressur i Grenaa
Forårets træning i åbenklasse foregik i
Grenå Enge. Der mødte 7-8 hunde op
med nogle spændte og forventningsfulde
ejere. Der var 2 dygtige instruktører nemlig Lars Kristensen og Erik Falk Hansen. De
delte os op i to hold og så gik vi ellers i
gang med træningen. Da der ikke var så
mange hunde, havde vi mulighed for at
komme gennem de samme øvelser flere
gange på den samme aften.
De ting, der skulle læres, var hinterbanen,
apportering på land og i vand, skjult dæk
samt almindelig lydighed. Allerede her
kunne man godt blive lidt i tvivl, om man
overhovedet kunne nå at lære det på de
bare 8 gange, vi skulle mødes. En ting
stod i hvert fald klart – hjemmearbejde
slap vi ikke for.

Der, hvor det kneb mest, var nok apportering af ræv, men nogle hunde var heller
ikke meget for at komme i vandet. Ræven
blev de fleste aldrig helt vilde med, men
flere af de hunde, der i starten ikke ville
i vandet, endte rent faktisk med at lære
det, inden kurset var færdig. Man kunne
faktisk se de forskellige hunde blive bedre
og bedre for hver gang.
Dette kan vi takke de to dygtige instruktører Lars og Erik for. De havde altid et lille
trick, man skulle prøve, hvis det var gået
lidt i hårdknude. Alt i alt et meget anbefalelsesværdigt kursus, som jeg i hvert fald
har tænkt mig at følge endnu engang.
Med venlig hilsen
Torben Sørensen

Voldby

Andelskasse
Dolmervej 4, Voldby
8500 Grenaa
Tlf. 87 99 35 10 - fax 86 33 20 67
Åbningstider: mandag - fredag kl. 11.00 - 17.00
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Vinderklassetræning i Grenaa Enge
Igen i år var vi et lille hold ”entusiaster”,
der hyggede os med vinderklassetræning.
Christian, Marianne, Mogens - ja, måske
endda flere hjalp til med træningen, og vi
havde det bare hyggeligt og sjovt.
Det tror jeg også hundene havde, for
det gik rigtig godt på holdet. Der var
såmænd bare nuancer til forskel, da vi
havde den afsluttende konkurrence d.
6. juni 2009.
1. vinder:  Martin Friis
med ruhår. hønsehund
Østervangens Aiko

2. vinder:  Jens O. Pedersen
med ruhår. hønsehund
Bommelunds Nimbus
3. vinder:  Benny Nielsen
med lab. Ruko
Træningen er en god platform for videre
træning for dem, der måske kunne have
lyst til at prøve kræfter med fuldbrugsprøven, hvilket vi da også var flere der
deltog i.
Stor tak til trænere og hundeførere for
deltagelse i sæsonen 2009.
Jens O. Pedersen

FOTO
Marianne H
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DJK`s Dressurafslutning 2009
I Grenå Enge blev dressurafslutning afholdt lørdag d. 6. juni i godt vejr med
let vind fra sydvest. Der var en god
tilslutning fra de forskellige dressurhold,
som har været afholdt i klubben. Det er
med spænding at hundeførerne møder
op. Har vi nu øvet og arbejdet nok med
hundene for at vi kan begå os til dagens
afprøvning?
Der er en uskrevet regel om, at dressurlederne ikke dømmer de hunde, som har
gået på deres dressurhold i klubben. Det
er også spændende for dressurlederne
om deres hold nu også kan begå sig i dag.
Alle kan ikke vinde, men hundeførerne
kan tage det med hjem, som hunden har
lært i forårets træning. Er der brist, kan der
stadigvæk opnås et godt resultat, hvis man
fortsætter og holder træningen ved lige
hjemme. Det kommer hunden til gode
næste år eller til efterårets jagt.

Her er der for mange udresserede hunde
med på jagt. Husk, hunden kan ikke gøre
for at den ikke blev dresseret, men det
kan jægeren, som har hunden med.
Dressurafslutningen var godt tilrettelagt
af Mogens og Tommy som var prøveledere. Formiddagens afprøvning af Vand
& Slæb blev dømt af Mogens og Martin.
I vinderklassen dømte Johannes Mørch
og Tommy. Eftermiddagens afprøvning
i unghunde dømte Pia Nielsen og Carsten Sørensen. Åbenklasse blev dømt af
Johannes Mørch og Martin. Holdet til
trekantdysten som afvikles weekenden
efter, udgør de tre bedste unghunde fra
åbenklasse og vinderklasse.

Martin Mortensen

Vinderne i år
Vand & Slæb
1. Flemming Rasmussen,
med ruhår Ørbækskovens
Luffe.
2. Kaj Birk Jensen,
med ruhår Vallumsøens
Nemo.
3. Marianne Hummelgaard,
med Gl. Dansk Flade Revdal
Aslan
Marianne Krabbe,
Kaj Birk & Fl. Rasmussen
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Vinderklassen
1. Martin Friis,
med ruhår Østervangens Aiko
2. Jens O. Pedersen,
med ruhår Bommelunds Nimbus.
3. Benny Nielsen,
med labrador X Streams Ruko.

Martin Friis, Jens O. Pedersen
& Benny Nielsen

Unghundeklassen
1. Frank Rasmussen,
med ruhår Tango.
2. Mikki Schnoor,
med Sp. Spaniel Chivas.
3. Henrik Ejlerson,
med Labrador Sille.
Henrik Ejlerson, Mikki Schnoor
& Frank Rasmussen

Åbenklasse
1. Erik Falk Hansen
med ruhår Østervangens Taroc.
2. H. P. Jensen,
med ruhår Sille.
3. Hans Ole Frederiksen,
med Klm. Balou.

Hans Ole Frederiksen, H.P Jensen
& Erik Falk Hansen
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Trekantdyst 2009
Trekantdysten blev i år afholdt af Kronjyllands Jagtforening. Der var samling
og information om dagens program på
foreningens skydebane ved Assentoft.
Efter informationsmødet kørte de forskellige klasser ud til deres tildelte terræn. Selv
kørte jeg sammen med resten af deltagerne i unghundeklassen ud på et stykke af
militærets gamle areal. Der gennemførte
hunde og deres fører de planlagte prøver
i et fantastisk varmt og solrigt vejr. Der var
heldigvis tænkt på forfriskninger til både
hunde og fører. Prøven forløb i en god,
omend spændt stemning. Efter prøverne
kørte vi retur til Assentoft, spændte på at

høre, hvordan det var gået for åben klasse
og vinderklassen. Da dommerne havde
talt resultaterne sammen, var der godt nok
ingen individuelle vindere fra Djurslands
Jagthundeklub, men til gengæld vandt
vi trekantdysten samlet med 701 point.
Jaghundeklubben af 1970 blev nr. 2 med
691 point og Kronjyllands Jagtforening
blev nr. 3 med 597 point.
Efter præmieoverrækkelsen sluttede dagen med grillpølser, øl/vand og hygge.
Tak til Kronjyllands Jagtforening for et godt
arrangement!
Frank Rasmussen

De stolte vindere fra Djurslands Jagthundeklub:
Matin Friis, Per Klemmensen, Erik Falk, Hans Ole Frederiksen, H.P. Jensen,
Frank Rasmussen og Flemming Rasmussen.
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Lokal apporteringsprøve
d. 9. juni 2009 i Attrup
Vi mødtes en regnfuld tirsdag aften på
Attrupvej. Der var lokal apporteringsprøve
for unghunde, åbenklasse og lynapportering.
Der var en kort velkomst, med tilmelding
og lidt snak om aftens arrangement. Vi
blev informeret om, hvor de forskellige
discipliner skulle foregå. Vi var mange og
blev derfor fordelt, så der ikke skulle være
for lang ventetid. Der var som altid, sørget
for gode hjælpere til at hjælpe dommerne
med udlægning af vildt. Vi kommer i gang
med aftenens program og alle kommer
fint igennem med deres gode hunde i det
dårlige vejr. Tre hunde fik alle 30 point

i åbenklasse og skulle senere i omdyst
på tid. Vi skulle lige igennem lynapportering først. Det var ikke alle der valgte
lynapportering, som kræver noget mere
af hunden og føreren og så skal det gå
hurtigt. Da vi var færdige skulle de tre
hunde i omdyst og det var spændende.
Hundene skulle hente to duer udlagt på
tid og der blev fundet en vinder. Til sidst
var der afslutning med overrækkelse af
pokaler til vinderne i unghundeklasse,
åbenklasse og lynapportering. Det var
et godt arrangement og en hyggelig og
våd aften.
Med venlig hilsen fra
Karina Solgaard Nielsen, Ommestrup,

Åben klasse

Unghunde klasse

1. Sinus, Pointer, E&F Carsten Sørensen
30 point

1. Charletands Charlie, Gl. Dansk,
E&F Niels Bertram Mikkelsen
25 point

2. Tikka, Labrador, E&F Karina Nielsen
30 point
3. Midas, Pointer, E&F Carsten Sørensen
30 point

Niels B. Mikkelsen,
Carsten Sørensen
& Flemming Rasmussen
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Lynapportering
1. Luffe, Ruhår,
E&F Flemming Rasmussen

Kennel Rævestien

Olympia vom Lachenbach - KS07 DTKCH 2009

Opdræt af gode jagt- og familiehunde
Lejlighedsvis hvalpe

Flemming Udengaard
Græsvangen 10
8400 Ebeltoft
86343485 / 40593439

www.123hjemmeside.dk/gravhunde
Email: udengaard-gravhund@os.dk
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Gravtræning og prøve i Lyngby
Bette er min Jack-Russell Terrier, som ikke
er så lille endda. Det er vigtigt at holde en
stram kostplan, 1 kg. eller 2 vil være nok
til at Bette får problemer med at komme i
en rævegrav. Bette er 2 ½ år og i 2 år har
vi stort set gået til træning hver uge. Det
første år var det under Benny Nielsens
kyndige oplæring i den lille grav. Dette
års oplæring har foregået under Niels Mikkelsens kyndighed og tålmodighed, som
Niels altid har overfor en ny hund, som
ikke altid ved, hvad sagen går ud på. Det
er meget tydeligt, at se den store interesse,
der er for gravtræning i Lyngby. Se blot på
der kommer hunde fra det halve Jylland.
Den 15. juni havde jeg tilmeldt Bette til
gravprøve og hvordan en gravprøve skulle
foregå var jeg slet ikke bekendt med.
Jeg kunne konstatere, at dommeren var
Ole Hildebrandt og det kunne ikke blive
bedre, så var det op til Bette at arbejde

godt og grundigt overfor ræven. Som jeg
så det, gik prøven rigtig godt.
Vi blev placeret i en halvcirkel, nu skulle
vi høre dommerens bedømmelse af vores
dejlige gravhunde. Der blev lagt mange
førstepræmier og 2 pokaler på bordet.
Den sidste, der blev bedømt, var Bette.
Det blev til en førstepræmie og en pokal,
ikke dårligt.
Til slut vil jeg rette en tak til Flemming
Udengård for hans fantastiske arbejde i
pølsevognen.
(2 pølser med det hele + lidt at skylle
efter med)
Sommeren 2009, - tak til alle for jeres
måde at være på.

De præmierede hunde
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Med venlig hilsen
Vagn M. Christiansen

Resultater fra DJK’s lokale Gravprøve den 15. Juni 2009
Thomas Frid, Ruh. Gravhund Maggi................................................... 71 p. + pokal
Vagn Christiansen, Jack Russel Bette . .................................................71 p. + pokal
Henrik Kolling, Ruh. Gravhund Charletan’s Lucca ........................................... 70 p.
Vagn Nielsen, Jack Russel Smutti ..................................................................... 70 p.
Erik Kjærsgaard, Ruh. Gravhund Debbi ........................................................... 65 p.
L.&J. Andreasen, Korthåret Gravhund Buevang Nicole .................................... 65 p.
Allan Leth, Ruh.Gravhund Futte ...................................................................... 64 p.
Frank Gjesing, Korthåret Gravhund Fie . .......................................................... 63 p.
Finn Sørensen, Korthåret Gravhund Geilo’s Aina ............................................. 62 p.
L.&J. Andreasen, Korthåret Gravhund Buevang Karla . ..................................... 61 p.
Lene Midtgaard, Jack Russel Dolf .................................................................... 56 p.
Frank Gjesing, Korthåret Gravhund Tanne ....................................................... 49 p.
L.&J. Andreasen, Korthåret Gravhund Buevang Olsen ..................................... 48 p.
Bedste Terrier. ”Bette”
v/ Vagn Christiansen, vinder af Knud Sørensens vandrepokal.
Bedste Gravhund. ”Maggi”
v/ Thomas Frid, vinder af Kennel Tomb Raiders vandrepokal.
Prøvens Bedste
Ruh Gravhund Maggi

Er du på jagt efter en ny bank?
LOKAL OG SYNLIG

TIS
GRA KIFTE
KS
BAN

Vi tilbyder gerne et
gratis økonomitjek.
www.djurslandsbank.dk
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Så følg dog sporet !

Schweisstræning/kursus Grenå
Jeg havde prøvet at gå schweiss med min
labrador retriever, Troy, en enkelt gang og
havde fået lyst til at lære noget mere. Til min
glæde, havde Djurslands Jagthundeklub et
schweisskursus, som startede lørdag den
19. april.
Jeg mødte forventningsfuld op ved klubhuset Grenå lystbådehavn Skakkesholm,
lørdag morgen, hvor Pia Nielsen, Tommy
Hougaard og Mogens Nielsen tog i mod
med morgenbrød. Vi var ca. 10 personer,
som var tilmeldt kurset – en blanding af
erfarne og nye indenfor schweissverdenen. Formiddagen gik med introduktion
og teori, som var både interessant og informativ. Om eftermiddagen skulle vi så
vise, hvad vi kunne. Jeg var spændt – ville
hunden overhovedet tag sporet? Det gik
vist rimeligt. Derefter mødte vi til træning
en gang om ugen, i alt 10 gange. Der var
en rigtig hyggelig stemning blandt deltagere
og trænere både før og efter træningen. Vi
var alle spændte på at høre, hvordan det
var gået de øvrige på holdet. Alle hunde og
deres mennesker havde vist både gode og
mindre gode dage.
Træningen skulle bestå sin første prøve
lørdag den 20. juni, da vi havde meldt os
til den lokale schweissprøve, som foregik på
Ydesvej i Grenå Plantage. Der var mange
tilmeldte, både fra vores egen schweisshold
og udefrakommende. Jeg havde meldt
mig til 400 m/3 timers prøven. Egentligt
startede det ret godt. Hunden tog straks
sporet og det gik rask derudaf. Jeg var vist
rimelig nervøs, for hunden stoppede flere
gange og det lykkedes mig at fejlfortolke
hans signaler og trække ham af sporet.
Rigtig spændende blev det, da vi nåede
til et brandbælte. Hunden og jeg tilbragte
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noget tid med at søge efter sporet omkring
brandbæltet, men hunden så ud til at have
tabt sporet – så jeg viste ham frejdigt over
brandbæltet – som vel og mærke ikke viste
spor af, at der havde gået nogen forud for
os. Dommeren spurgte bagefter, om jeg ikke
havde set, at han demonstrativt havde stået
og kigget ned i brandbæltet. Men nej – nerverne havde vist taget overhånd på dette
tidspunkt. Særligt da hunden stadig ikke
kunne finde sporet. Jo, han havde fundet
det på et tidspunkt, men jeg mente ikke, at
man kunne lægge spor lige der, så endnu
engang trak jeg ham af sporet. Nu var der
ikke andet for end at forsøge at finde tilbage
til der, hvor vi var kommet ud fra skoven.
Heller ikke det lykkedes, da jeg er udstyret
med en meget ringe retningssans.
Nu var hunden ved at miste sin koncentration og var blevet træt. Endelig lykkedes det
hunden at finde sporet. Jeg var glad, og nu
gik det rask derudaf – eller snarere tilbage
af, med dommerne i hælene. Pludselig stod
hunden og jeg præcis der, hvor vi var startet
på prøven. Det var en helt ny oplevelse for
dommeren. Noget han aldrig havde prøvet
før. Da opgav hunden og jeg. Pyha!
Jeg synes, jeg har lært rigtig meget af kurset.
Jeg er blevet bedre til at observere min
hund, og lade den arbejde selv uden at
forstyrre den. Ja, selvfølgelig også at være
mere opmærksom på, hvor jeg går, så jeg
kan finde tilbage til sporet.
En stor tak til trænerne for deres store
indsats – og tålmodighed. Tak til de øvrige
deltagere for mange hyggelige timer sammen. Det er helt sikkert, at Troy og jeg
melder os til igen i år.
Karin Nielsen

Lokal Schweissprøve

i Grenaa Plantage d. 20. juni
Lørdag den. 20. juni afholdte klubben
vores lokale schweissprøve, med pæn
tilslutning.
Resultater:

Vejret var varmt og skovbunden var meget
tør. Prøven blev dømt af Johannes Mørch
og Per Klemmensen tak for det.
Med venlig hilsen
Prøveleder Mogens Nielsen

Stonegate Stella Ruhår Tæve færtsko 1000 m/20 timer .................................... 2. pr.
Ejer & fører: Søren Raghner, Ebeltoft.
Capercaillie´s Scarlett O`Hara, kaldet Vigdis. Færtsko 1000 m/20 timer ......... 1. pr.
Ejer & fører. Ejer Merete Stub, fører: Janne Hjorth.
Muddi Labrador Tæve Færtsko 1000 m/40 timer . ............. 1. pr. pokal bedste hund
Ejer & fører: Jørn Guldholdt, Rugård
Horsedal Monty Labrador. Han. Kon 1000 m/20 timer . .................................. 1. pr.
Ejer & fører: Pia Mayntzhusen, Stautrup
Ajax Ruhår Han. Færtsko. 1000 m/20 timer .................................................... 1. pr.
Ejer & fører: Søren Raghner Ebeltoft.

De præmierede hunde
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Østervangen`s Taroc Ruhår. Han Kon 400 m/3 timer ...................................... 1. pr.
Ejer & Fører: Erik Falk
Lab-X-Streams-Miroku Labrador. Tæve. Færtsko 400 m/20 timer ..................... 1. pr.
Ejer & fører: Benny Nielsen, Hyllested
Mille Labrador. Tæve. 400 m/3 timer. Kon . ..................................................... 2. pr.
Ejer & fører: Per Therkildsen, Grenaa
Viki Klm. Tæve. 400m/3 timer. Kon ................................................................. 3. pr.
Ejer & fører: Michael Rasmussen, Grenaa
Ørbæksskovens Luffe Ruhår Han Kon 400 m/3 timer bringsel ................. 1. pr. spor
Ejer & Fører: Flemming Rasmussen
1. pr. bringsel
Pau Labrador. Han 400 m/3 timer Kon . .......................................................... 1. pr.
Ejer & fører: Gitte Kobberøe, Mørke
Lukas Ruhår. Han 400 m/3 timer. Kon . ........................................................... 2. pr.
Ejer & fører: Lars Kristensen, Glesborg
Bine Ruhår. Tæve. 400 m/3 timer. Kon ............................................................ 1. pr.
Ejer & fører: Sigurd Laursen, Ryomgård

TILSLUTTET

BYG GARANTIORDNING

Toftevej 4  .  Aalsrode  ,  8500
Grenaa
AALSRO
AALSRODE TØMRERFIRMA
A/S
Toftevej 4, Aalsrode · 8500 Grenaa
Tlf.  86 33 18 88  .  www.aat.dk  .  info@aat.dk
Tlf. 86 33 18 88 · Fax 86 33 16 88
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- og det var en skærsommerdag
Schweissprøve v/Djurslandsjagthundeklub
Grenå/Ebeltoft plantager lørdag d. 4. juli
En schweissprøve i juli måned havde jeg
aldrig troet, vi skulle stille op i. Hvis nogen havde have spurgt mig måneder, ja
få uger eller dage forinden, ville jeg nok
have forsvoret det.
Ikke desto mindre var Sepp og jeg at
finde blandt de 38 ekvipager, som stillede
til start ved schweissprøven i Grenå og
Ebeltoft plantager lørdag d. 4. juli. Ikke
en hvilken som helst lørdag i juli, men
en steghed lørdag, hvor temperaturen
var nær de 30 grader Celsius og ingen
vind. Der var knastørt i plantagerne – og
hugormene havde kronede dage, så når
vi ikke lige var ”på sporet” var det vigtigt,
at man ikke bevægede sig alt for langt
ud i buskadset. En dag der ville kræve
det ultimative af de deltagende hunde
og førere.
Vi blev fordelt på 6 hold. Hele spektret af prøvetyper var repræsenteret:
1000m/40/20 timer, 400m/20 timer og
400m/3 timer fordelt på konventionelle
spor eller færtsko spor.
Jo jo, der var skam nok at tage fat på – så
efter der var budt velkommen, drog vi
holdvis af sted til de respektive spor i hv.
Grenå og Ebeltoft plantager.

Det gode ved ventetiden er, at vi hundeejere, kan få en masse snak med andre
ligesindede. Alle har vi vores måde at gøre
tingene på, men gode ideer og erfaringer
kan man jo aldrig få for mange af, så det
var bare med at suge til sig når lejligheden
nu var der.
Som dagen skred frem blev det klart, at
de hunde, som tog færten op og udredte
sporene i eet stræk og dermed på korteste
tid, var dem som klarede sig bedst. Hvis
der blev brugt for meget tid og energi ved
afledningsfært o.a. ja så krævede det for
mange kræfter og hundene gik simpelthen ”døde”. Det varme vejr krævede
sine ”ofre”.
Sepp og jeg havde snakket om det inden
vi tog hjemmefra, at det ville blive hårdt
pga. varmen, men nu havde vi jo trænet
hele foråret og vores delmål dette forår
(som nu var blevet til sommer) var at bestå
Sepp med diplom og pokal

Som altid ved den slags arrangementer var
der en hel del ventetid. Her drejede det
sig om at sørge for at hundene forholdt
sig rolige og i skygge. Vigtigst var det selvfølgelig at sørge for at de fik så meget at
drikke som muligt.
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3 timers prøven, og selvfølgelig havde
Sepp forstået alvoren.
Så med en koncentreret indsats udredte
han sporet på 12 minutter, så var den
ged barberet.
Efterhånden som holdene blev færdige
med sporene returnerede vi til udgangspunktet på Næsgårdvej for her at få
dagens samlede evalueringer.
Helt så slemt som frygtet og diskuteret ude
på sporene gik det dog slet slet ikke.
Der var faktisk rigtig flotte præmieringer
da alt blev gjort op.
Som det kan ses af nedenstående blev 29
hunde præmierede, heraf faldt der 5 1.
præmier i eliteklasserne og 15 1. præmier
i 3 timers klassen.

1. pr.

2. pr.

0

Elite
5
2
3
spor				

6

3 timer

3

15

1

3

Djurslands Jagthundeklub kunne med
tilfredshed se tilbage på et meget vellykket arrangement. Der havde været mange
tilmeldinger, rammerne havde været
fantastiske og vejret næsten for godt.
Hvad kan man næsten forlange mere?
Selv hornblæserne var repræsenterede
– klangen af jagthorn giver altid et ekstra
pift ved arrangementerne.
På gensyn på sporet
Sepp og Pia

De præmierede ekvipager   -   for da var skoven grøn grøn
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3. pr.

Efterårsmøde 2009
Onsdag d. 18. november 2009, var der
traditionen tro, efterårsmøde på vildforvaltningsskolen i Kalø. I år havde vi besøg
af politibetjent og hundefører Henrik
Hove Nielsen. Nu er der nok mange
som spørger sig selv, hvad skal vi med en
politihundefører i en jagthundeklub, men
Henrik har flere kasketter på, han er bl.a
konsulent på vildtforvaltningsskolen på
deres jagtinstruktør uddannelse og deres
uddannelse af herregårdsjægere, så han
har også stiftet bekendtskab med vores
”slags” flere gange.
Henrik stammer oprindeligt fra Ryomgård
og er uddannet tømrer. Som 21-årig
startede han på politiskolen, og han
vidste fra starten, at han gerne ville være
hundefører. I 1998 flyttede Henrik til Politiet i Randers, hvor han blev ansat som
hundefører. Henrik er stadig i dag ansat
hos Østjyllands Politi.
De første 2 tjenestehunde Henrik havde,
blev desværre begge aflivet som forholdsvis unge hunde. Den første var kun 1½
år gammel da den blev multiallergiker, og
den anden var kun 3 år, da den begyndte
at blive angst for ting som f. eks glatte
gulve og mørke rum, den kunne derfor
ikke bruges til patrulje. Det vidste sig at
hunden havde haft enten en blodprop
eller en hjerneblødning. Lad det være os
alle en lektion i, at vores hunde som regel
ikke ændre tydelig adfærd, hvis ikke der
er et eller andet i vejen. Det er de færreste hunde der bare er en ”møghund”
lige pludselig, smerter er tit årsagen til
adfærdsændringer.

I dag har Henrik en 7½ år gammel gruppe
1 hund, en 16 måneders konkurrencehund og en 13 uger gammel hvalp, som
skal bruges til avl og konkurrence. Vi
havde senere på aftenen lejlighed til at
møde den ældste, som heldigvis vidste sig
at være en rigtig dejlig blød bamse, som
mest havde travlt med at finde ud af, hvor
der var noget kage, der ikke var spist. En
godmodig og rar familiehund, såvel som
barsk patruljehund. Her er vores hunde
ikke så forskellige, det kan jo også være
svært at forestille sig at den lille søde
gravhund, som ligger på ryggen i sofaen
og varmer sig, kan forvandle sig til arrig
rævejæger, heldigvis udelukker det ene
jo ikke det andet.
Ud over at være ansat hos Østjyllands
Politi, har Henrik også 2 små firmaer der
handler med foder og tilbehør til hunde,
og han holder kurser bl.a. i klikkertræning, som han også fortalte lidt om. Han
underviser også på politihundeskolen i
Farum, hvor hunde fra alle 12 hundeafdelinger i landet kommer og får deres
uddannelse. Hver hundeafdeling har ca.
30 hunde og 2-8 specialhunde som f. eks.
narkohunde. I politiet bruger man kun
hanhunde og 98 % af alle patruljehunde
er Schæferhunde.
En politihund skal være skarp, og i mange
år har det været den almindelige opfattelse, at det var nødvendigt med hårde
træningsmetoder, for at kontrollere disse
til tider meget barske hunde. Heldigvis
bliver vi hele tiden klogere, og derfor kan
vi også sagtens lære af hinanden, selvom
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vores hundes arbejdsområder er vidt forskellige. I dag starter man allerede med at
teste hvalpen, inden man udvælger den.
Dette gøres for at finde de individer, som
egner sig bedst til de opgaver der venter i
fremtiden. Ud over at lave en hvalpetest,
hvor hvalpen testes for bl.a. dens sociale
egenskaber, dens aggressionsside og reaktioner på larm, tager man også store
hensyn til opdrætterens kendskab til hvalpene. Det er trods alt opdrætteren, som
kender sine hvalpe bedst. Når hvalpen er
8-12 uger udvikler den ingen adrenalin,
det er derfor meget vigtigt, at den i denne
periode kommer ud og oplever en masse
af den verden, den senere skal arbejde i,
da den i denne periode ikke bliver særlig
påvirket af disse oplevelser. Den tid man
bruger på hvalpen her, kommer aldrig
skidt tilbage.

Når Henrik starter med en ny hund, bruger han klikkertræning til al indlæring.
Indtil hunden er 2-2½ år bruges denne
metode til al ny indlæring. Klikkertræning
handler om positiv forstærkning, det vil
sige, at man forstærker/belønner ønsket
adfærd, og ignorere så vidt muligt uønsket
adfærd. Man bruger som hovedregel ikke
straf i forbindelse med indlæring af nye
øvelser. En af fordelene ved at bruge positiv forstærkning, er at man får en hund
som elsker at arbejde, og som tager masser af initiativ selv. Der er ikke noget mere
trist, end en hund der kun kan udføre
opgaver, hvis den har fået en kommando.
Dette sker desværre ofte, hvis hunden er
bange for at lave fejl, fordi den ved at der
så falder brænde ned.
Henrik træner hund
efter følgende
3 principper:
- Kærlighed
- Krav
- Konsekvens
Mon ikke disse 3 ord er gode at have i
baghovedet, uanset hvad vi træner vores
hunde til.
Vi havde en rigtig god aften i selskab med
Henrik, som kom ind på meget mere end
jeg kan skrive her. En fantastisk levende
og spændende fortæller, som jeg personligt gerne ville møde igen, og høre mere
fra. Når det kommer til stykket er vi og
vores hunde nok slet ikke så forskellige
alligevel.
Pia Nielsen
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Point tildeling mark og dressur,
Djurslands Jagthundeklubs pointpokaler
1. p..................................................... 10
2. p ..................................................... 9
3. p ..................................................... 8

Schweissprøve
40 timer 1000 m

1. v...................................................... 10
2. v....................................................... 9
3. v . .................................................... 8
4. v . .................................................... 7
5. v....................................................... 6
6. v....................................................... 5

Pokal, HP eller ærespræmie

Placering på anerkendt vinderklasse   +10
Dansk Jagthunde Derby = vinderklasse
Placering
i DK-mesterskab:

25-23-22-20-18-16

Bestået
apporteringsprøve:

5 – ved max. 10

Bestået
udvidet app. prøve:

10 – ved max. 15

Bestået
ræveslæb:
Bestået
vand+slæb+apport:
Hubertusprøve:
Brugsprøve:
Fuldbrugssprøve:

Rapportering

35 – 25 - 20
10 – 6 - 3
5

Antal pokaler, HP, CACIT og ærespræmier
på samme dag i hver disciplin max. 5
Alle afslutninger som vinderklasse, – dog
mindst 3 hunde ved skuer / udstillinger og
afsluttende prøver til en førstevinder.
Kun danske prøver og udstillinger arrangeret
af special- og jagthundeklubber, tæller til
pointpokalen.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at fravælge
irrelevante prøver og udstillinger.
Således vedtaget på bestyrelsesmøde
den 9. marts 2009

5 – ved max. 10
10 – ved max. 15
15 – 9 – 8 - 7
15 – 10 - 5
30 – 25 - 20

Schweissprøve
3 timer 400 m

10 – 6 - 3

Schweissprøve
20 timer 400 m

15 – 10 - 5

Schweissprøve
20 timer 1000 m

20 – 15 - 10
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Point tildeling udstilling
Djurslands jagthundeklub, pointpokaler
Hvalpeklasse:
Særdeles lovende (SL)............................ 5
Lovende (L)............................................ 4
Brugsklasse:
Excellent ( 1. pr. med CK )..................... 5
Very Good............................................. 4
Good.......................................................
3
Sufficent................................................ 2
Dommercertifikat.................................. 5
Champion-, veteran-, senior-, åben-, mellem-, unghund-, og juniorklasse: Samme
som brugsklasse.

Placering:
1. vinder................................................ 5
2. vinder................................................ 4
3. vinder................................................ 3
4. vinder................................................ 2
BIR (bedst i race)................................... 5
BIM (bedst i modsat køn)....................... 4
BIG 1 (bedst i gruppen).......................... 5
BIG 2..................................................... 4
BIG 3..................................................... 3
BIG 4..................................................... 2
BIG 5..................................................... 1
BIS 1 (bedst i show)............................... 5
BIS 2...................................................... 4
BIS 3...................................................... 3
BIS 4...................................................... 2
BIS 5...................................................... 1
CACIB................................................... 5
Pokal og eller ærespræmie..................... 5
Således vedtaget på bestyrelsesmøde
den 9. marts 2009
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Resultater opnået af Klubbens medlemmer
RuhårHønsehund
Markpr Vinderkl
Dres. Vinderkl
DJ. Udvidetapp
Ræveslæb
Fuldbrugsprøve
Udstilling
Udstilling
Udstilling
Udstilling

DKCH Bommlunds Nimbus
3.vinder
2.vinder 223point
220. point
4. point Bestået Pokal
226. point 2.pr
Very good 2.v 2.BHK
Excellent 1.v Cert 3.big
Excellent 1.v Cert Cacib bim
Excellent 1.v Championkl

Jens O. Pedersen
jagthunde 1970..................8 p
DJK. Grenaa.....................10 p
DJ. Øster Tørslev...............10 p
DRK Tirstrup.....................15 p
FUV. Grenaa.....................25 p
DKK Hedensted.................8 p
DKK Vejen........................23 p
DKK Vejen........................19 p
DRK Vingsted.................  10 p
128 p

Gl. Dansk
Flade Revdal Aslan(Minox)
Markpr Vinderkl
4.vinder HP
Markpr Vinderkl
3. vinder pokal
Markpr Vinderkl
1. vinder HP cacit
Vand og slæb
28. point bestået
Schweissprøve 3t
1. pr
Vand og slæb
30. point bestået
Ræveslæb
3. point bestået
Schweissprøve 3t
3. pr
Racedyst app
30. point bestået
		

Marianne Hummelgaard
DKK Grenaa.....................22 p
5-Klub Tiset......................23 p
5-Klub Grenaa..................25 p
DJK..................................10 p
DJK..................................10 p
DJU..................................15 p
DRK...................................5 p
Drente 5-Klub....................3 p
DJU..............................    10 p
123 p

RuhårHønsehund Ørbækskoven`s Luffe
Markpr vinderkl
1. vinder pokal
Vand og slæb
30. point pokal
Lyn apport
Bedste hund
Trekantdyst
216. point
Schweiss 3t
1 pr. spor 1 pr. Bringsel pokal
Schweiss 3t
1 pr. spor 1 pr. Bringsel
Vand og slæb
28. point bestået
		

Flemming Rasmussen
DJK. Grenaa.....................15 p
DJK Grenaa......................20 p
DJK Ryomgård..................15 p
Kronjylland.......................10 p
DJK Grenaa......................25 p
DJK Grenaa......................20 p
DJU Give........................  10 p
115 p

RuhårHønsehønd Vallumsøens Ilot
Markpr. åbenkl.
1. pr.
Vand og slæb
30. point
Ræveslæb
4. point
Schweiss3t/400m
2.pr
Udstilling
Excl. 1.v cert cacib bim
Udstilling
Very Good 2.v
Udstilling
Excl 3.v
Udstilling
Excl 1.v Cert-cacib Bir
		

Christian Holm Pedersen
FJD Hadsund....................10 p
DJU Fyn...........................15 p
DRK Nordjylland..............10 p
DRK Dronninglund . ..........6 p
DKK Fredericia.................19 p
DKK Hedensted.................8 p
DKK Ålborg........................8 p
DKK Vejen......................  20 p
96 p
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Kl Münsterländer Bonjami`s Donna
Fuldbrugsprøve
1. pr 2.vinder 248 point
Brugsprøve
1. pr
Fuldbrugsprøvemester 1. pr 3.vinder 255 point
		
RuhårHønsehund Lilleheden`s C. Rollo
Apportprøve
bestået
Markpr
1.pr
		

Johannes Mørch
FUV Fyn...........................35 p
DKK Grenaa.....................15 p
FUV Skive......................  35 p
85 p
Bjarke Hentze
DJ. Grenaa.........................5 p
DJ. Grenaa.....................  10 p
  15 p

Gordon Setter
Østjylland`s . rb. Fuzzy II
Markpr åbenkl
1.pr pokal
Markpr åbenkl
2. pr
Markpr åbenkl
3. pr
		

Ove S. Pedersen
DJK Grenaa......................15 p
FJD Videbæk......................9 p
FJD Hjallerup...................  8 p
32 p

Pointer
Buster ( Speedy)
Apportprøve
30. p Pokal
		
Pointer
Sinus
Apportprøve
30 point Pokal
		
Pointer
Midas
Apportprøve
30 point Pokal
		

Martin Mortensen
DPK Attrup.......................15 p
15 p
Carsten Sørensen
DJK Ryomgård..................15 p
15 p
Carsten Sørensen
DJK Ryomgård..................10 p
10 p

Korthåret GravhundFamilien Schau’s Asti
Udstilling
Excelent 1 v, 3 BHK
Udstilling
Very Good 1v
Udstilling
Excellent 2v. 4 BHK
Udstilling
Excellent 2 v, 4 BHK
Udstilling
Excellent 4 v
Udstilling
Excellent 1 v, BIR, BIG 3, Cert.CACIB
Udstilling
Excellent 1 v, 2 BHK Cert.
Udstilling
Very Good 1.v
Udstilling
Excellent 1, 2 BHK Cert. CACIB
Sporprøve
2 pr
Sporprøve
1. pr pokaler
		

Jens Schau
DKK Fredericia.................10 p
DKK Ålborg........................9 p
DGK Silkeborg....................9 p
DGK Holstebro...................9 p
DGK Fr.havn.......................7 p
DKK Hillerød....................23 p
DGK Ringe.......................15 p
DKK Brøndby.....................9 p
DKK Brøndby...................20 p
DGK Rosenvold................10 p
DGK København.............  20p
141 p
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LanghårGravhund Basotto`s Vanessa De Vi
Udstilling
Exellent
Udstilling
Exc. 2.v 2.Btk
Udstilling
Good
Udstilling
Excl. 3. v
Udstilling
Excl. 1. v cert
Udstilling
Excl. 1. v cert
Udstilling
Excl.
Udstilling
Very Good
Udstilling
Very Good. 3. v
Spor 20 timer
3. pr
Spor 20 timer
3. pr
Spor 20 timer 1. pr Pokal

Inge Bruno Thomsen
DKK Fredericia...................5 p
FDA Stepping ....................9 p
DKK Vejen ........................3 p
DKK Vejen ........................8 p
DGK Frederikshavn..........15 p
DGK Ringe ......................15 p
DGK Gørlev ......................5 p
DKK Herning . ...................4 p
DKK Herning . ...................7 p
DGK Ørumgård . ...............5 p
DGK Marbæk ....................5 p
DGK Tolne ....................  20 p
101 p

Jack Russel
Bette
Gravprøve
1. pr pokal
		

Vagn M. Christiansen
DJK Lyngby.......................15 p
15 p

Attrupvej 4 Strøby  .  8550 Ryomgård
Tlf. +45 86 39 48 00  .  Fax +45 86 39 47 80  .  djuma@djuma.dk
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ÅRSPOKALER

Djurslands Jagthundeklubs Pointpokal 1
Pokalen er en vandrepokal og udsættes hvert år i konkurrence om point, som årets bedste stående eller
stødende hund.
Alle konkurrencer tæller, såvel lokale som anerkendte prøver og udstillinger.
Pokalen uddeles hvert år på klubbens generalforsamling.
Pokalen bliver ejendom, når den er vundet 3 gange i træk eller 4 gange i alt, med 3 forskellige hunde.
Udsat første gang i 1981.
Vindere af Djurslands Jagthundeklubs Pointpokal 1:
2004

Michael Strømberg, Thorsager

2005

Kaj Hjarl Petersen

Gordon setter, Nymarken’s Gelina..................... 78 p.
F. T. Spaniel, Alma

2006

Christian Holm Pedersen, Ryomgård

Ruhår Esmanns K. Max . ..................................177 p.

2007

Tommy Hougaard, Auning

Ruhår Østervangens, Aja..................................121 p.

2008

Tommy Hougaard, Nørger

Ruhår Østervangens, Aja..................................142 p.

2009

Jens O. Pedersen, Følle

Ruhår, DKCH Bommelunds Nimbus.................128 p.

Sigvald Jensens Store Mindepokal i sølv
Sigvald Jensen, også kaldet Vejmanden, var medstifter af Djurslands Jagthundeklub. Han var en meget aktiv
og dygtig hundesportsmand og specielt kendt for sit opdræt af pointere. Derforuden var han en hjælpsom
og dygtig dressør, og hans kendskab til stående jagthunde generelt samt hans evner til at få jægerne dygtiggjorte til at anvende den stående jagthund, hører så absolut til blandt de bedste, langt ud over Djurslands
grænser.
Sigvald Jensen døde den 23. juni 2003 i en alder af 94 år.
Det er hans ønske at pokalen ”Landsjagtforeningen af 1923, Østjyske Kredse”, vundet til ejendom, skal
genudsættes.
For eftertiden er pokalen døbt Sigvald Jensens Store Mindepokal.
Pokalen tildeles den mest vindende engelske hund på sammenlagte point i Djurslands Jagthundeklub,
og tildeles den person, som er medlem af DJK, på klubbens årlige generalforsamling. Ved pointlighed er
yngste hund vindende.
Det er klubbens bestyrelse, der suverænt afgør, hvem der er berettiget til at modtage pokalen.
Pokalen er evigt vandrende, og må ikke graveres eller ændres i det hele taget. Pokalen tilhører Djurslands
Jagthundeklub, og den person, der har pokalen i sin varetægt, er ansvarlig for, at den bringes eller sendes
i ubeskadiget stand til en person udpeget af klubben senest 14 dage før afholdelse af klubbens generalforsamling.
I tilfælde af Djurslands Jagthundeklub eventuelt ophør, skal pokalen tilfalde Dansk Pointerklub.
Pokalen uddeles første gang på klubbens generalforsamling 2005, efter point opnået i kalenderåret 2005
Med pokalen følger en bog hvori vindende hunds årsresultater nedfældes medfølgende foto.
Udsat første gang i 2004.
2005

Michael Strømberg, Mårslet

Gordon setter, Nymarkens Gelina

2006

Michael Strømberg, Mårslet.

Gordon setter Nymarkens Jingo..........................39 p.

2007

Carsten Sørensen, Ålsrode

Pointer, Midas....................................................59 p.

2008

Carsten Sørensen, Ålsrode

Pointer, Midas....................................................65 p.

2009.

Ove S. Pedersen.Ryomgård

Gordon Setter.Østjyllands rb. Fyzzy II.................32 p.
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ÅRSPOKALER

Kennel Rævestiens Vandrepokal
Pokalen er udsat af Flemming Udengaard, Ebeltoft i 2002.
Pokalen er en vandrepokal og udsættes hvert år i en konkurrence om point, som årets bedste drivende
hund.
Alle konkurrencer tæller, såvel lokale som anerkendte prøver og udstillinger.
Pointene fastsættes af bestyrelsen.
Pokalen uddeles hvert år på klubbens generalforsamling.
Pokalen overgår til ejendom til den hundeejer, der har vundet den 3 gange med 3 forskellige hunde, eller
4 gange i alt.
Udsat første gang i 2002.
2004

Jes Thoudal Larsen, Knebel

Korthåret gravhund, Tomb Raider Anakin......................141 p.

2005

Jes Thoudal Larsen, Knebel

Korthåret gravhund, Rævestiens Tabasko

2006

Flemming Udengaard, Ebeltoft

Korthår gravhund Rævestieens Danilo............................ 45 p.

2007

Jens Schau, Fredericia

Korthåret gravhund, Buevang Eldorado Victor...............112 p.

2008

Inge Bruno Thomsen, Østbirk

Langhåret gravhund, Buevang Eldorado Victor.......137 p.

2009

Jens Schau. Østbirk

Korthåret Gravhund Familien Schau’s Asti.....................141 p.

Djurslands
Jagthundeklub
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DRESSURAFSLUTNING

Sigvald Jensens Vandrepokal
Pokalen er skænket af Sigvald Jensen, Følle.
Pokalen udsættes hvert år på klubbens dressurkonkurrence til bedste hund i ungdomsklasse.
Pokalen kan vindes til ejendom, når et medlem af DJK har vundet den 3 gange med 3 forskellige hunde.
Vindere af pokalen er overfor klubben ansvarlig for denne.
Gravering må kun foretages af klubben og betales af denne.
Pokalen skal afleveres til klubbens kasserer 14 dage før årets prøve.
Udsat første gang i 1971.
Vindere af Sigvald Jensens Vandrepokal:
2004

Bjarke Hentze, Skødstrup

Ruhår „Vallumsøens Ego“....................................60 p.

2005

Lars Kristensen, Glesborg

Ruhår, Lucas.......................................................60 p.

2006

Jens Ove Jespersen, Skødstrup

Ruhår Adina ......................................................60 p.

2007

Carsten Sørensen, Ålsrode

Pointer, Midas....................................................60 p.

2008

Anette Quist, Ørum

Kl.M Rikke.........................................................58 p.

2009

Frank Rasmussen, Grenaa

Ruhår, Tango......................................................57 p.

Arne Thorups Vandrepokal
Pokalen er skænket af Arne Thorup, Gjerrild.
Pokalen er en vandrepokal, der udsættes hvert år på Djurslands Jagthundeklubs dressurkonkurrence, til
bedste hund i åben klasse.
Pokalen kan vindes til ejendom, når et medlem af Djurslands Jagthundeklub har vundet den 3 gange med
3 forskellige hunde.
Udsat første gang i 2006.
Vindere af Arne Thorups Vandrepokal:
2006

Lars Kristensen, Glesborg.

Ruhår Lukas. .....................................................77 p.

2007

Tommy Hougaard, Auning

Ruhåret - Østervangens Aja................................85 p.

2008

Carsten Sørensen, Åslrode

Pointer Midas.....................................................84 p.

2009

Erik Falk Hansen, Ginnerup

Ruhår, Østervangen’s Taroc................................88 p.
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Djurslands Jagthundeklubs
Vand & Slæb Pokal
Pokalen er udsat af Skytte Poul Kjeldgård, Mejlgård. Pokalen er en Vandrepokal og udsættes hvert år på
klubbens Vand og Slæb prøve. Pokalen overgår som ejendom til den hundeejer som har vundet den tre
gange med tre forskellige hunde.
Udsat første gang i 1983
Vindere af Djurslands Jagthundeklubs Vand & Slæb Pokal:
2005

Mogens Nielsen, Grenaa

2006

ikke uddelt

K.L.M., Kajsa, ....................................................30 p.

2007

H. P. Jensen, Ommestrup

Ruhår, Silli..........................................................30 p.

2008

Martin Friis Krarup, Auning

Ruhår Østervangens Aiko........................................... 30 p.

2009

Flemming Rasmussen, Grenaa

Ruhår, Ørbækskovens Luffe................................30 p.

Djurslands Jagthundeklubs
Konkurrence Pokal
Pokalen er en Vandrepokal og udsættes hvert år på klubbens afsluttende dressurkonkurrence. Til hunde,
som ikke har deltaget i åben klasse dressur. Pokalen overgår til det medlem, som har vundet pokalen 3
gange med 3 forskellige hunde.
Udsat første gang i 1994.
Vindere af Konkurrence Pokal:
2003- 2009 Ikke uddelt

Vejmandens Vandrepokal
Skænket af Sigvald Jensen
Vandrepokalen udsættes på den afsluttende prøve til bedste hund i vinderklasse. Vandrepokalen bliver
ejendom, når den er vundet af samme fører 3 gange med 2 forskellige hunde. Graveringen på pokalen må
kun finde sted på DJK´s bestyrelses foranledning.
Udsat første gang i 2004
2005

Georg Sand, Ebeltoft

F. T. Spaniel, Langebjerg Kreis Holger . ...........78 p.

2006

Søren Peter Quist, Allingåbro

KL.M. Lucky. .....................................................75 p.

2007

Flemming Rasmussen, Grenaa

Ruhår, Ørbækskovens Luffe..............................221 p.

2008

Tommy Hougaard

Ruhår, Østervangens Aja...................................232 p.

2009

Martin Friis, Auning

Ruhår, Østervangen’s Aiko................................224 p.
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MARKPRØVER - ENGELSKE HUNDE

Harry Møllers Vandrepokal
Pokalen tilhører Dansk Jagtforening, P.K. 44 B.
Pokalen er udsat af Harry Møller, Løgten.
Pokalen er en vandrepokal og udsættes hvert år på Djurslands Jagthundeklubs markprøve, til bedste hund
i åben klasse, som er præmieret på anerkendt markprøve. Dog kan hunde, som ikke har været fremført på
anerkendt prøve konkurrere om pokalen, når dette meddeles inden prøven startes, og frafalder dermed
pokal 1.
For at vinde pokalen skal hunden være stambogsført og på prøven opnå 1. præmie.
Pokalen overgår som ejendom til den hundeejer, som har vundet den 4 gange ialt eller 3 gange med 3
forskellige hunde.
Vindere af pokalen er Djurslands Jagthunde ansvarlig for denne.
Gravering på pokalen må kun foretages af klubben.
Ved evt. ophævelse af Djurslands Jagthundeklub, tilfalder pokalen Dansk Jagtforening P.K. 44 B., og den
som er i besiddelse af pokalen på dette tidspunkt har pligt til at aflevere denne, såfremt den ikke er vundet
til ejendom.
Udsat første gang i 1964.
Ændrede proportioner:
2003 - 2004 Ikke uddelt
2005

Michael Strømberg, Mårslet

Gordon setter, Nymarkens Gelina

2006 - 2009 Ikke uddelt

Per Udsens Vandrepokal
Pokalen er skænket Djurslands Jagthundeklub af maskining. Per Udsen, Grenå.
Pokalen er en vandrepokal og udsættes hvert år på Djurslands Jagthundeklubs markprøve, til bedste hund
i åben klasse, engelsk race, som ikke er præmieret på anerkendt markprøve. Hunde, som er præmieret på
anerkendt markprøve, kan ikke deltage i konkurrencen om pokalen.
Det er en betingelse for at kunne deltage i konkurrencen om pokalen, at hunden på den pågældende
prøve har opnået 1. præmie.
Pokalen overgår som ejendom til den hundeejer, der har vundet den 3 gange med 3 forskellige hunde,
eller 4 gange i alt.
Vindere af pokalen er Djurslands Jagthundeklub ansvarlig for denne.
Gravering på pokalen må kun udfærdiges af klubben og betales af denne.
Pokalen skal af vinderen afleveres til Djurslands Jagthundeklub, senes den 1. marts det følgende år, indtil
den er vundet til ejendom.
Såfremt der et år ikke er hunde, der opnår 1. præmie og pokalen som følge deraf ikke kan uddeles, skal
pokalen opbevares ved klubbens formand eller kasserer, og denne er da ansvarlig for pokalen.
Udsat første gang i 1969.
Vindere af Per Udsens Vandrepokal:
2003 - 2008 Ikke uddelt
2009
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Ove Sten Petersen, Ryomgård

Gordon Setter, Fuzzy

MARKPRØVER - ENGELSKE HUNDE

Fuglede Jørgensens Vandrepokal
(„Fiduspokalen“, „Emnepokalen“) Bedste hund af engelsk race, markprøve.
Udsat første gang i 1985
Vindere af Fuglede Jørgensens vandrepokal:
2004

Lars Bæk Nielsen, Kolind

Pointer, Fugledes Black Magic

2005

Jan Rasmussen, Højbjerg

Pointer, Spurvfugldalens Jatzi

2006

Michael Strømberg, Mårslet

Gordon setter Nymarkens Jingo

2007

Ejgil Nikolajsen, Borum

Eng. Setter, Videkærs D. Amadeaus

2008

Erik Lindgren Frederiksen, Røved

Eng. setter, Borums S. Chiquita

2009

Flemming Nielsen, Solbjerg

Gordon Setter, Lind

Poul Erik Sørensens Vandrepokal
Grenå bilcenter
Vandrepokalen tilhører Djurslands Jagthundeklub og udsættes hvert år på den lokale
forårsmarkprøve til bedste unghund i engelsk race med 1.pr. på dagen.
Pokalen overgår som ejendom til den hundeejer, der vinder den 3 gange med 3 forskellige hunde.
Vindere af pokalen er klubben ansvarlig for denne, og gravering må kun foretages af
klubben.
Udsat første gang i 2007.
Vindere af pokalen:
2007

Lars Bæk Nielsen

Pointer, Pascha

2008

Martin Mortensen, Ryomgård

Pointer, Buster

2009

Ikke uddelt

Johan Christensens Vandrepokal
Pokalen udsættes hvert år på Djurslands Jagthundeklubs markprøve til bedste hund i vinderklasse, Engelsk
race, dog skal hunden præstere 1. præmie på dagen.
Pokalen overgår til ejendom, når den af samme ejer er vundet 3 gange med 3 forskellige hunde.
Udsat første gang 1990.
Vindere af Johan Christensens Vandrepokal:
2006

Michael Strømberg, Mårslet.

Gordon setter Nymarkens Gelina.

2007

Michael Strømberg, Mårslet

Gordon setter, Nymarkens Jingo

2008

Børge Sommer, Ryomgård

Pointer Fugledes Don Camilo

2009

Michael Strømberg, Thorsager

Gordon Setter, Jingo
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Grenå og Omegns Jagtforenings
Vandrepokal
Pokalen er udsat af Grenå og Omegns Jagtforening.
Pokalen er en vandrepokal og udsættes hvert år på Djurslands Jagthundeklubs gravprøve, til bedste hund
i åben- eller ungdomsklasse, dog skal hunden på prøven opnå 1. præmie.
Pokalen overgår til ejendom til den fører, der har vundet den 3 gange med 3 forskellige hunde, eller 4
gange med 2 forskellige hunde.
Vindere af pokalen er klubben ansvarlig for denne, og graveringen må kun foretages af klubben og betales
af denne.
Pokalen skal af vinderen afleveres til klubbens formand senest den 15. juni det følgende år, indtil den er
vundet til ejendom.
Såfremt der et år ikke er hunde der opnår 1. præmie, og pokalen som følge heraf ikke kan uddeles, skal
den opbevares ved klubbens formand eller kasserer, og denne er da ansvarlig for pokalen.
Udsat første gang i 1969.
Vindere af Grenå og Omegns Jagtforenings Vandrepokal:
2006
2007
2008
2009

Torben Rasmussen,
Steffen Larsen, Thorsø
Steffen Larsen, Thorsø
Thomas Frid, Grenå

Jack Russel Dirty . ..............................................70 p.
Ruhåret gravhund, Zorro....................................65 p.
Ruhåret gravhund, Fifi........................................72 p.
Ruhåret gravhund, Maggi...................................71 p.

Knud Sørensens Vandrepokal
Pokalen er skænket til Jagthundeklubbens 25 års jubilæum og udsættes hvert år på klubbens gravprøve til
bedste Jack Russell Terrier, som har opnået 1. præmie. Pokalen skal vindes 3 gange af 3 forskellige hunde
for at blive ejendom. Udsat første gang i 1991.
Vindere af Knud Sørensens Vandrepokal:
2006

Torben Rasmussen

Jack Russel Dirty . ..............................................70 p.

2007

Gert Mikkelsen,

Jack Russell Terrier, Osvald.................................64 p.

2008

Jes Larsen, Rønde

Jack Russell Terrier, Daisy....................................67 p.

2009

Vagn M. Christiansen, Rønde

Jack Russel Terrier, Bette.....................................71 p.

Kennel Tomb Raiders Vandrepokal
Tomb Raiders Vandrepokal uddeles hvert år til klubbens gravprøve til bedste gravhund der opnår 1.pr.
Pokalen vindes til ejendom ved at vinde den 3 gange med 3 forskellige hunde. I tilfælde af ophør af
gravprøve overdrages pokalen til sporprøvens yngste hund med 1. pr..
Udsat første gang i 2007.
Vindere af Tomb Raidrs Vandrepokal
2007
2008
2009
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Steffen Larsen
Steffen Larsen
Thomas Frid, Grenå

Ruhåret gravhund, Zorro.....................................65 p
Ruhåret gravhund, Fif..........................................72 p
Ruhåret gravhund, Maggi...................................71 p.

MARKPRØVER - KONTINENTALE HUNDE

Erik Storgårds Vandrepokal
Pokalen er skænket Djurslands Jagthundeklub af tandlæge Erik Storgård, Allingaabro og er klubbens ejendom.
Pokalen udsættes hvert år på Djurslands Jagthundeklubs markprøve, til bedste unghund i kontinental race.
Det er en betingelse at hunden på prøven opnår 1. pr.
Pokalen overgår som ejendom til den hundeejer, der vinder den 3 gange med 3 forskellig hunde, eller 4
gange i alt.
Vindere af pokalen er klubben ansvarlig for denne, og gravering på pokalen må kun foretages af klubben.
Pokalen skal af vinderen afleveres til Djurslands Jagthundeklub senest den 1. marts det følgende år, indtil den
er vundet til ejendom.
Udsat første gang i 1967.
Vindere af Erik Storgårds Vandrepokal:
2004 Marianne Hummelgaard, Grenaa.
2005 Chr. Holm Pedersen, Ryomgård
2006 Jørgen Henriksen, Grenaa.
2007 Jens O. Pedersen, Følle
2008 Flemming Kristensen, Solbjerg
2009 Bjarke Hentze, Skødstrup

Gl. Dansk Hønsehund „Nikon“
Ruhår, Esmanns Max
Ruhår, Gry
Ruhår, Bommelunds Nimbus
Kl.M Hedeskov’s Cilas
Ruhår, Lillehedens Rollo

Sinalko Pokalen
Pokalen er skænket Djurslands Jagthundeklub af bryggeriet „Thor“ i Randers.
Pokalen er en vandrepokal, og uddeles hvert år på Djurslands Jagthundeklubs markprøve til bedste hund
i åben klasse, kontinental race, som ikke er præmieret på anerkendt markprøve.
Hunde som er præmieret på anerkendt markprøve, kan ikke deltage i konkurrence om pokalen.
Det er en betingelse for at deltage i konkurrencen om pokalen, at hunden på den pågældende prøve har
opnået 1. præmie.
Pokalen overgår som ejendom til den hundeejer, der har vundet den 3 gange med 3 forskellige hunde,
eller 4 gange i alt.
Vindere af pokalen er Djurslands Jagthundeklub ansvarlig for denne.
Gravering på pokalen må kun udføres af klubben, og betales af denne.
Pokalen skal af vinderen afleveres til Djurslands Jagthundeklub senest den 1. marts det følgende år, indtil
den er vundet til ejendom.
Såfremt der et år ikke er hunde, der opnår 1. præmie, og pokalen som følge heraf ikke kan uddeles, skal
pokalen opbevares ved klubbens formand eller kasserer, og denne er da ansvarlig for pokalen.
Udsat første gang i 1969.
Vindere af Sinalko Pokalen:
2004 Per Øksenbjerg, Galten
2005 Ikke uddelt
2006 Ikke uddelt
2007 Flemming Rasmussen, Grenaa
2008 Ikke uddelt
2009 Flemming Kristensen, Solbjerg

Korthår Vesterviggårds „Ray“
Ruhår, Ørbækskovens Luffe
KLM, Hedeskov’s Cilas
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Handelsbankens Vandrepokal
Pokalen er udsat af Handelsbanken.
Pokalen er en vandrepokal og udsættes hvert år på klubbens markprøve til bedste udenbyes hund. For at
vinde pokalen skal hunden opnå 1. pr. på prøven.
Pokalen er udsat i 1978.
Vindere af Handelsbankens Vandrepokal:
2004

Jan Carlson, Tustrup

2005

ikke uddelt

Breton, „Tea“

2006

ikke uddelt

2007

Flemming Ransborg, Assentoft

Korthåret hønsehund, Hals Bondens Tantor

2008

Flemming Kristensen, Solbjerg

Kl.M Hedeskov’s cilas

2009

Flemming Kristensen, Solbjerg

KLM, Hedeskov’s Cilas

Thykiers Trælast A/S’ Vandrepokal
Pokalen er udsat af Thykiers Trælast A/S, Grenå i 1980.
Pokalen er en vandrepokal og udsættes hvert år på Djurslands Jagthundeklubs markprøve til bedste hund
i åben klasse, kontinental race, som er præmieret på anerkendt markprøve.
For at vinde pokalen skal hunden på prøven opnå 1. præmie.
Pokalen overgår som ejendom til den hundeejer, som har vundet den 3 gange med 2 forskellige hunde
eller 4 gange i alt.
Udsat første gang i 1980.
Vindere af Thykiers Trælast A/S’ Vandrepokal:
2004

Ikke uddelt

2005

Marianne Hummelgaard, Grenaa

2006

Ikke Uddelt

2007

Flemming Ransborg, Assentoft

2008

Ikke uddelt

2009

Ikke uddelt
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Gl. Dansk hønsehund, Nikon
Korthåret hønsehund, Hals Bondens Tantor

MARKPRØVER - KONTINENTALE HUNDE

Bageriet Sønden Å’s Vandrepokal
Pokalen udsættes hvert år på Djurslands Jagthundeklubs markprøve til bedste hund i vinderklasse, Kontinental race, dog skal hunden kunne præstere 1. pr. på dagen.
Pokalen overgår til ejendom, når den af samme ejer er vundet 3 gange i træk med 2 forskellige hunde,
eller 4 gange med 2 forskellige hunde.
Udsat første gang i 1989.
Vindere af Bageriet Sønden Å’s Vandrepokal:
2004

Mogens Nielsen, Grenaa

2005

ikke uddelt

Klm. Bonjami´s ”Arcas”

2006

Chr. Holm Pedersen, Ryomgård

Ruhår, Esmann’s K. Max

2007

Johannes Mørch, Hedeskov

Klm. Bonjami´s Donna

Jørn Høghs Jubilæumspokal
(„Emnepokal for kontinental race“)
Pokalen udsættes hvert år på klubbens markprøve.
For at vinde pokalen til ejendom skal den vindes tre gange med tre forskellige hunde.
Udsat første gang i 1991.
Vindere af Jørn Høgh’s Vandrepokal:
2004

Bjarke Hentze, Skødstrup

Ruhår, Vallumsøens „Ego“

2005

Mogens Andersen, Bønnerup

Korthåret hønsehund, Rønnings Cato

2006

Claus Storgaard, Allingåbro.

Ruhår, Dambos Vaks

2007

Tommy Hougaard, Auning

Ruhår, Østervangens Aja

2008

Christian H. Pedersen, Ryomgård

Ruhår Vallumsøens Ilot

2009

Erik Falk Hansen, Ginnerup

Ruhår, Østervangen’s Taroc

Rasmus Sørensens Vandrepokal
Evigt vandrende og udsættes til fører for bedst førte hund på markprøve og kan kun vindes af DJK-medlem.
Udsat første gang i 1992
Vindere af Rasmus Sørensens Vandrepokal:
2004

Michael Strømberg, Thorsager

Gordon setter, Nymarkens Gelina

2005

Ole Hildebrandt, Lyngby

K.L.M., Henka

2006

Johannes Mørch, Hedeskov.

K.L.M., Bonjami’s Donna

2007

Carsten Sørensen, Ålsrode

Pointer, Midas

2008

Anders Hansen, Hjortshøj

K.L.M., Kira

2009

Lotte Lindgren, Røved

Engelsk Setter, Borums S Quiny
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Landsjagtforeningen af 1923,
16. kreds vandrepokal
Pokalen udsættes hvert år på klubbens apporteringsprøve til bedste hund i åben klasse. Dog skal hunden
bestå apporteringsprøven.
Pokalen overgår til ejendom til den hundeejer som har vundet den tre gange med tre forskellige hunde.
Udsat første gang i 1991.
Vindere af Landsjagtforeningens Vandrepokal:
2004

Kristian Aaby Rasmussen, Grenaa

FT spaniel „Flicka“

2005

Georg Sand, Ebeltoft

F. T. Spaniel, Langebjerg Kreis Holger

2006

Claus Bjerring Lauritsen, Rønde.

Labrador Chrissi

2007

Pia Nielsen, Fannerup

Klm. Hedeskov´s Luna

2008

Thorlaif Kjær, Nimtofte

Ruhår, Ina

2009

Carsten Sørensen, Ålsrode

Pointer, Sinus

Sigvald Jensens Vandrepokal
”Vejmanden”
Vandrepokalen udsættes hvert år på klubbens apporteringsprøve til bedste unghund. Dog skal hunden
bestå apporteringsprøven. Vandrepokalen bliver ejendom, når den er vundet af samme fører 3 gange med
forskellige hunde. Graveringen på vandrepokalen må kun finde sted på DJK´s bestyrelses foranledning.
Udsat første gang i 2004
2004

Ikke uddelt

2005

Johannes Mørch, Hedeskov

K.L.M., Bonjami’s Donna

2006

Jørgen Rasmussen, Karlby

Labrador Lab -x- Streams Chiquitita

2007

Tommy Hougaard, Auning

Ruhår, Østervangens Aja

2008

Ikke uddelt

2009

Niels Bertram Mikkelsen
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Gl. Dansk Hønsehund, Charletan’s Charlie
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Kennel Lerbakken´s Lyn Apport
Genudsat af Georg Sand 2008
Pokalen uddeles til den hund – uanset race – der på korteste tid får alle emner bragt hjem til føreren.
Djurslands Jagthundeklub bestemmer selv hvilke emner, der skal apporteres, dog skal alle emner være
jagtbart nordisk vildt, dog kan tamdue og tamkanin indgå.
Pokalen overgår til ejendom når den er vundet 3 gange i træk eller 4 gange i alt.
Indtil dette tidspunkt er den Djurslands Jagthundeklubs ejendom.
Udsat første gang i 2003.
Vindere af pokalen:
2004

Kjeld Henriksen, Thorsager

Korthåret hønsehund „Ally“

2005

Georg Sand, Ebeltoft

F. T. Spaniel, Langebjerg Kreis Holger

2006

Georg Sand, Ebeltoft.

FT. Spaniel Langebjerg Kreis Holger.

2007

Georg Sand, Ebeltoft

FT. Spaniel, Langebjerg Kreis Holger

2008

Flemming Rasmussen, Grenå

Ruhår, Ørbæksskovens Luffe

2009

Flemming Rasmussen, Grenå

Ruhår, Ørbækskovens Luffe

Djurslands Jagthundeklubs
Vandrepokal Ræveslæb
Pokalen kan kun vindes af Djurslands jagthundeklubs medlemmer, for at pokalen kan uddeles skal hunden have bestået prøven med max 4. point. Pokal vindes til ejendom, når den er vundet 3 gange med 3
forskellige hunde.
Udsat første gang i 2004.
Vindere af pokalen:
2006

Jørgen Rasmussen, Karlby.

2007

Ikke uddelt

2008

Ikke uddelt

2009

Ikke uddelt

Labrador Lab - x- Streams Chiquitita
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SCHWEISSPRØVER

Amtsavisens Vandrepokal
Pokalen er udsat af Randers Amtsavis.
Pokalen er en vandrepokal og udsættes hvert år på Djurslands Jagthundeklubs sporprøve for gravhund til
prøvens bedste hund, som skal have opnået 1. pr. for at vinde pokalen.
Har ingen hunde opnået 1. pr. uddeles pokalen ikke det pågældende år.
Pokalen kan vindes til ejendom, når et medlem af DJK har vundet den 3 gange med 3 forskellige hunde.
Uddeles pokalen ikke et år, opbevares den af klubbens kasserer.
Vindere af pokalen er klubben ansvarlig for denne.
Gravering af denne pokal må kun foretages af klubben og betales af denne.
Pokalen skal afleveres til klubbens kasserer senest 14 dage før årets prøve
Udsat første gang i 1970.
Ændrede proportioner:
Pokalen er en vandrepokal og udsættes hvert år på Djurslands Jaghundeklubs sporprøve til prøvens bedste
hund, som skal have opnået 1. pr. for at vinde pokalen.
3-timers spor.
Vindere af Amtsavisens Vandrepokal:
2004

Ikke uddelt

2005

ikke uddelt

2006

Erik Falk Hansen,Ginnerup

Labrador Fie

2007

Tonny Nielsen, Hammelev

Klm. Lille Rev´s Bobbi

2008

Brian Pape, Georgsminde

Labrodor Disa

2009

Flemming Rasmussen, Grenå

Ruhår, Ørbækskovens Luffe

Freka Grafisk Vandrepokal
1000 m. / 20 og 40 timer
Pokalen er en Vandrepokal og udsættes hvert år på klubbens lokale schweissprøve.
For at vinde pokalen skal der være opnået 1. præmie.
Pokalen kan vindes til ejendom når den er vundet 3 gange med 3 forskellige hunde.
Gravering af denne pokal må kun foretages af klubben og betales af denne.
Udsat første gang i 2009
2009
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Jørn Guldholdt, Rugård

Labrador, Muddi, 1000 m / 20 timer

SCHWEISSPRØVER

H. P. Jensens Vandrepokal
Herrefrisøren Rønde
Vandrepokalen tilhører Djurslands Jagthundeklub og udsættes hvert år på den lokale sporprøve, 20-timers
spor 400 m.
For at vinde pokalen skal den vindende hund på lokalprøven have opnået 1. pr.
Pokalen kan vindes til ejendom ved at vinde den 3 gange med 2 forskellige hunde.
En hundefører, der deltager i konkurrencen om pokalen må ikke selv fungere som dommer i denne klasse,
det pågældende år.
Såfremt pokalen et år ikke uddeles, fordi der enten ikke afholdes sporprøve, eller der ingen 1. præmieringer
er, står pokalen over hos Djurslands Jagthundeklub det pågældende år.
Gravering af pokalen med vinderens navn påhviler jagthundeklubben.
Udsat første gang i 2007.
Vindere af pokalen:
2007

Søren Bach, Mesballe

Ruhår, Hulskoven´s Diva

2008

Søren Raghner, Ebeltoft

Ruhår, Segate Stella

2009

Benny Nielsen, Hyllested

Labrador, Lab-Streams-Miroku

Djursland Jagthundeklubs Schweiss Pokal
400 m / 3 timer
Pokalen er en Vandrepokal og udsættes hvert år på klubbens anerkendte schweissprøve.
For at vinde pokalen skal der være opnået 1. pr.. Pokal kan vindes til ejendom, når den er vundet
3 gange med 3 forskellige hunde.
Gravering af denne pokal må kun foretages af klubben og betales af denne.
Udsat første gang i 2005
Vindere af pokalen:
2005

Christina Due, Juelsminde,

Ruhår, Kragborg Jill

2006

John H. Hansen. Kirke Såby

K.L.M., Fuglevang‘s Freya

2007

Pia Nielsen, Fannerup

K.L.M. Hedeskov´s Coco

2008

Peer Stenholt, Silkeborg

Ruhår, Starbækkens Jessie

2009

Freddy Jensen, Vamdrup

Ruhår, Løveroddes Buster
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SCHWEISSPRØVER

Djursland Jagthundeklubs Schweiss Pokal
400 m / 20 timer
Pokalen er en Vandrepokal og udsættes hvert år på klubbens anerkendte schweissprøve.
For at vinde pokalen skal der være opnået 1. pr.. Pokal kan vindes til ejendom, når den er vundet
3 gange med 3 forskellige hunde.
Gravering af denne pokal må kun foretages af klubben og betales af denne.
Udsat første gang i 2005
Vindere af pokalen:
2005

ikke uddelt

2006

Claus Pankoko, Sønderborg

Bay Bjergschweisshund Ehcenhofers Birk

2007

Søren Bach, Mesballe

Ruhår, Hulskoven´s Diva

2008

Søren Raghner, Ebeltoft

Ruhår, Stonegate Stella

2009

Kim Bennedsen, Middelfart

Gl. Dansk Hønsehund, Skarvballes Saxo

Djursland Jagthundeklubs Schweiss Pokal
1000 m / 20 og 40 timer
Pokalen er en Vandrepokal og udsættes hvert år på klubbens anerkendte schweissprøve.
For at vinde pokalen skal der være opnået 1. pr.. Pokal kan vindes til ejendom, når den er vundet
3 gange med 3 forskellige hunde.
Gravering af denne pokal må kun foretages af klubben og betales af denne.
Udsat første gang i 2005
2007

Jørn Guldholdt, Rugård

Labrador, Muddi, 1000 m. 20 timer

2008

Jørn Guldholdt, Rugård

Labrador, Muddi, 1000 m. 40 timer

2009

Alex Nygaard, Holstebro

KLM, Lille Revs Molly , 1000 m. 40 timer
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DJK’s medlemmer
1966............................................68
1967............................................72
1968............................................85
1969..........................................131
1970..........................................158
1971..........................................168
1972..........................................165
1973..........................................110
1974..........................................108
1975..........................................129
1976..........................................137
1977..........................................170
1978..........................................172
1979..........................................108
1980..........................................146
1981..........................................190
1982..........................................194
1983..........................................223
1984..........................................224
1985..........................................213
1986..........................................186
1987..........................................174

1988..........................................177
1989..........................................173
1990..........................................176
1991..........................................189
1992..........................................204
1993..........................................225
1994..........................................221
1995..........................................251
1996..........................................255
1997..........................................263
1998..........................................254
1999..........................................220
2000..........................................175
2001..........................................199
2002..........................................178
2003..........................................172
2004..........................................179
2005..........................................193
2006..........................................201
2007..........................................169
2008..........................................187
2009..........................................204

Regler på dressurbanerne
1. Ingen løse hunde på træningsområdet.
2. Hundene luftes og raser lidt ud, inden træningen begynder,
helst et andet sted end hvor træningen foregår.
Der må helst ikke være for meget fært, hvor træningen fore
går.
3. Brug kædehalsbånd og læg det rigtig på.
4. Hård afstraffelse af hunde må ikke finde sted.
5. Løbske tæver må ikke deltage i løbskhedsperioden.
6. Trænerens ord er lov på træningspladsen.
Vaccinationsattest skal fremvises.
Da der er mange hunde samlet er risikoen for smitte stor.
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Aktivitetskalender 2010
Generalforsamling

Onsdag den 10. februar kl. 19.30
På DJ. Kalø, Molsvej 34, Rønde

Lokal forårsmarkprøve

Lørdag den 6. marts kl. 8.30
Klubhuset Skakkesholm, Grenå Havn
Prøveleder: Tommy Hougaard, tlf. 22 44 71 88

Dressurintroduktion

Tirsdag den 23. marts kl. 19.30
På vildtforvaltningsskolen Kalø, Molsvej 34, Rønde

Unghunde Grenå

Mandag den 29. marts kl. 18.30. Dalsgårdevej, Grenå Enge

Åbenklasse Grenå

Tirsdag den 30. marts kl. 18.30. Dalsgårdevej, Grenå Enge

Unghunde Nimtofte

Tirsdag den 30. marts kl. 18.30. Elholtvej 8, Nimtofte

Åbenklasse Nimtofte

Mandag den 29. marts kl. 18.30. Sjørupgårdvej 1, Nimtofte

Vinderklassetræning

Onsdag den 31. marts kl. 18.30. Dalsgårdevej, Grenå Enge

Vand & Slæb

Tirsdag den 30. marts kl. 18. 30
Energivej ved Datagraf Auning

Gravoplæring

Mandag den 12. april kl. 18.30. På Nygårdsvej 48, Lyngby

Schweisskursus

Start marts/april info følger se:
www.djurslandsjagthundeklub.dk
Tilmelding: Pia Nielsen 86 33 91 76

Ringtræning

Torsdag den 29. april kl. 19.00. Elholtvej 8, Nimtofte

Dressurafslutning

Søndag den 6. juni Schæferhundeklubben, Næsgårdvej, Grenå

Lokal Apprøve

Tirsdag den 8. juni kl. 18.30. Tustrupvej 7, 8585 Glesborg

Trekantdyst

Lørdag den 12. juni kl. 9.00 Dalsgårdevej, Grenå Enge.

Lokal Schweissprøve

Lørdag den 19. juni kl. 9.00. Ydesvej i Grenå Plantage
Tilmelding en uge før til Mogens Nielsen på tlf. 86 32 18 89

Anerkendt
Schweissprøve

Lørdag den 3. juli kl. 9.00. i Grenå Plantage
Tilmelding til Mogens Nielsen, Glentevej 5, 8500 Grenå
Tlf. 86 32 18 89, senest den 22. juni

Apporteringsprøve
Danmarks Jægerforbund

Onsdag den 28. juli, kl.18.30 Dalsgårdevej Grenå Enge
Prøveleder Flemming Rasmussen, tlf. 23 60 33 30

Efterårsmøde

Onsdag den 17.11. kl.19.30
på vildtforvaltningsskolen Kalø, Molsvej 34, Rønde

www.djurslandsjagthundeklub.dk
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