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Bestyrelsen
Formand:
Mogens Nielsen, Glentevej 5, 8500 Grenå...................................
E-mail: ammnielsen@privat.tdcadsl.dk

86 32 18 89

Kasserer:
Per Klemmensen, Slettenvej 12 Fannerup Mark, 8586 Ørum Djurs
E-mail: luco@mail.dk

86 33 91 76

Sekretær:
Niels Bertram Mikkelsen, Dråby Kærvej 8, 8400 Ebeltoft............
E-mail: n.b.mikkelsen@mail.dk

86 34 36 57

Øvrige:
Tommy Hougaard, Kløvervangen 5, Nørager, 8961 Allingåbro......
E-mail: pomona@nrdn.dk

22 44 71 88

Erik Falk Hansen, Kanalvej 71, Ginnerup 8500 Grenå..................
E-mail: erikfalkhansen@hotmail.com

86 33 90 35

Lars Kristensen, Tustrupvej 7, 8585 Glesborg...............................
E-mail: lkkk@nrdn.dk

20 26 69 66

Michael Rasmussen, Lillegade 19, 8500 Grenå............................
E-mail:m.e.rasmussen@teliamail.dk

20 43 52 57

Webmaster:
Johannes Mørch, Pindstrupvej 19, Hedeskov, 8410 Rønde..........
E-mail: johs.mail.dk

86 37 93 78

Forside foto:
Frank Gjesing og
korthåret gravhund Fie
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Formandens beretning
Året startede hvidt og koldt, men da
foråret endelig kom, var nye som gamle
medlemmer rigtig gode til at støtte op
om de forskellige aktiviteter, som blev
afholdt i DJK regi.
På generalforsamlingen d. 10. februar
ønskede vores formand Martin Mortensen
ikke genvalg. Djurslands Jagthundeklub
siger tak for et stort engagement og arbejdsindsats gennem 8 år i bestyrelsen,
men heldigvis har Martin givet tilsagn om,
at han stadigvæk vil hjælpe til på vores
træningspladser.
Michael Rasmussen blev valgt til bestyrelsen. Vi byder ham velkommen, og efter
at bestyrelsen havde konstitueret sig, blev
jeg valgt som formand. Ellers var der ikke
yderligere ændringer.
Bestyrelsen havde den store glæde at
kunne udnævne Jørgen Rasmussen til
æresmedlem. Jørgen har varetaget bestyrelsesposter igennem ti år, og alle årene
som kasserer. Jørgen har været flittig med
arbejdet hos rævene og på de forskellige
træningspladser. Klubben vil gerne takke
Jørgen for den store arbejdsindsats gennem årerne.
Den 20. marts startede årets aktiviteter
med vores lokale forårsmarkprøve. Efter
en hård vinter var vi spændte på terrænernes beskaffenhed. Prøven blev ledet
på bedste vis af Tommy Hougaard. Der
var tilmeldt 2 hold, et engelsk og et kontinentalt. Fuglebestanden var passende
efter den hårde vinter. Klubben siger tak

til terrængivere og trofaste mangeårige
terrænledere.
På årets dressurkurser var der en god tilslutning til især holdene med Unghunde
i Grenaa og Nimtofte. Gravtræningen i
Lyngby startede i april med nye anlæg
til både hunde og ræve, og var blevet
godkendt med bravour, efter den nye
lov om rævehold. Klubben vil sige tak
for den store arbejdsindsats, der er blevet
lagt i det, nok især til Benny, Niels, og
Flemming.
Dressurafslutningen havde vi i Grenaa
Enge d. 6. juni, med en pæn tilslutning,
hvor vi fik set mange dygtige hunde.
Årets trekantdyst blev afholdt af Djurslands jagthundeklub i Grenaa enge, for
åben klasse og Unghundene. Vinderklassen blev afholdt i Tustrup ved Glesborg,
hos Lars Kristensen, tak for lån af terræner. Jagthundeklubben af 1970 løb med
pokalen.
Klubbens lokale apporteringsprøve blev
holdt hos Lars Kristensen i Tustup d. 8.
juni med Lars som prøveleder. Der var
stor tilslutning til prøven. Schweisskurset
blev holdt for andet år i træk for uøvede
hunde i Grenaa plantage, dygtigt ledet af
Pia og Flemming, hvor der var mange af
kursisterne, der opnåede en præmiering
på de efterfølgende Schweissprøver, som
blev afholdt i Grenaa Plantage i juni/juli
måned med sædvanligvis stor tilslutning,
og mange præmieringer.
Efterårsmødet blev afholdt d. 17. no-



vember på Kalø, med tidligere danmarksmester John Hilmer Hansen som
foredragsholder. Emnet var: ”Fra hvalp
til Danmarksmester” og hertil var der et
stort spørgelystent publikum.
Klubben har seks æresmedlemmer og
medlemstallet er 201. Klubben har også i
år haft medlemmer, som har opnået flotte
resultater med deres hunde. Vallumsøens
Ilot, Ruhår og Christian Holm Pedersen
blev 1. vinder på fuldbrugsprøven her
på Djursland. Niels Bertram Mikkelsen

Ilot og Christian Holm Pedersen
1. vinder på fuldbrugsprøven på Djursland



opnåede et brugschampionat, med
Intense-kakao von der Bismarck-Eiche,
Ruhåret gravhund.
Tak til sponsorer, terrængivere og alle som
har været klubben behjælpelig i år. Tak
til bestyrelsen for et stort stykke arbejde
i 2010.
Mogens Nielsen

Jørgen Rasmussen
blev fortjent æresmedlem 2010

Schweisshunden
En lille historie om et dygtigt makkerpar.
Muddi og Jørn Guldholt havde trænet
nogle 3 timers spor på Rugård, hvor Jørn
er skovfoged. I 2006 begyndte Muddi
og Jørn at træne spor i Grenaa Plantage,
hvor jeg hurtigt så, hvor talentfuld en
hund Muddi var. Schweiss-spor er et
samarbejde mellem hund og fører, hvor
der samtidig skal være ro mellem dem.
Førerens evner til at læse sin hund, er
af stor vigtighed for at opnå så store resultater, som Muddi og Jørn har opnået.
En så talentfuld hund, som Muddi er, får
man nok kun én gang i livet. Jeg ved, at
Jørn har fået en ny labrador og er godt
i gang med sportræning. Så hvem ved,
måske bliver den nye hund ligeså dygtig
som Muddi?
Mogens Nielsen

Resultater:
2006
Maj 400m/3timer
Juni 400m/3timer
Juli 400m/20timer
2007
Juni 1000m/20timer
Juli 1000m/20timer
2008
Juli 1000m/40timer
2009
Juni 1000m/40timer
2010
Juni 1000m/40timer

1.pr DMK  anerkendt prøve
1.pr DJK  lokal prøve
1.pr DJK  anerkendt prøve
1.pr DJK lokal prøve, pokal
prøvens bedste hund
1.pr DJK anerkendt prøve
Pokal, prøvens bedste hund
1.pr DJK anerkendt prøve
Pokal, Prøvens bedste hund
1.pr DJK lokal prøve
Pokal, Prøvens bedste hund
1.pr DJK lokal prøve
pokal,Prøvens bedste hund

Muddi og Jørn Guldholt



v/ Jesper Kjærgaard
Tlf. 86 32 01 00



Lokal markprøve
for engelske hunde 2010
Her et par ord fra en prøvedeltager på hold 1.
Hold 1. var et blandet hold med 4. engelske unghunde og 2. engelske åbenklasse
hunde og 2. engelske vinderklasse hunde samt 2. Kontinentale unghunde.
Prøven var godt tilrettelagt med morgenkaffe i klubhuset til at starte op på. Da kaffen
var drukket var der afgang til terrænet.
Unghundene var Gs. Nymarken`s Mikki / Frits Friberg, Es. Østkystens Tanja / Michael
Strømberg,Gs. Østdalens chok / Michael Strømberg og Is. Irmuns May Theis/ Tommy
Pedersen.
pokalvindere



Åbenklasse var Gs. Doc Holliday / Karsten Hare, Es. Østkystens Figther / Michael
Strømberg.
Vinderklassen var Gs. Østjyllands RB Fuzzy / Ove S. Petersen og P. Midas / Carsten
Sørensen.
Kontinentale unghunde var Klm. M. Hedeskov`s Calvin / Thomas Rømhoff og Gl. D.
Sony / Marianne Hummelgaard.
Jeg fik selv æren at starte dagen. Her
kunne det tydeligt ses, at det havde været
en lang vinter med meget sne, så marktræningen var kun lige startet. Terrænerne
var tilpas besat med fugle (og harer). Store
dejlige marker, hvor de engelske hunde
rigtig kunne vise fart, søg og stil.
Heldigvis var det en lokal prøve, så vi fik
alle flere chancer til fugl i løbet af dagen.
Nogle overgik til træning efter at have haft
for mange chancer på fugle og harer.

Alt i Alt havde vi en rigtig god dag med
en godt tilrettelagt prøve. Desværre var
der ingen hunde, der blev præmieret på
vores hold.
Michael Strømberg modtog Fuglede
Jørgensens emnepokal med Østdalens
Chok.
Frits Friberg

Birkehøj Hundepension
v/ Trille Kjeldsen

Elholtvej 8 • 8581 Nimtofte

86 39 85 11
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Lokal Markprøve
Kontinentale Hunde 2010
Så er det igen blevet tid til klubbens markprøve. Vi mødtes i klubhuset Skakkesholm i
Grenå til morgenkaffe og rundstykker. Tommy Hougaard var prøveleder, prøven blev
ledet på bedste vis.
Vinderklasse
Kleiner Münsterländer Bonjami`s Donna

Johannes Mørch, Hedeskov

1. Vinder

Kleiner Münsterländer Ejsbøl`s Jenna

Ole Hildebrandt, Lyngby

2. Vinder

Åbenklasse
Ruhår Lillehedens Rollo
Bjarke Henze, Skødstrup
1. Pr.
		
Pokal for bedste åbenklasse
Gammel Dansk Charletan’s Charlie
Niels B. Mikkelsen, Ebeltoft
1. pr.
Ruhår Østervangens Aiko

Martin Friis, Auning

1. pr.

11

Unghundeklasse
Kleiner Münsterländer Hedeskov´s Calvin
Gl. Dansk Hønsehund Sony

Thomas Rønhoff, Randers
Marianne Hummelgaard

Førerpokal
Emnepokal

Engelske Unghunde
Gordon Setter Østdalen`s Chok

Michael Strømberg, Rønde

Emnepokal

Kontinentale unghunde
Lillehedens Rollo

Østervang’s Tarok

Drik en kop kaffe med os. Og tjen
”en hund” til klubkassen.
I Andelskassen sponserer vi gode initiativer, der skaber glæde og fællesskab i
lokalområdet. Derfor donerer vi 100 kr. til Djurslands Jagthundeklub for hvert
møde, Andelskassen får lov til at holde med et af klubbens medlemmer – under
forudsætning af, at du ikke er kunde i Andelskassen i forvejen. Og du får oven
i købet overblik over din økonomi og måske flere penge mellem hænderne.
Kontakt os på 87 99 35 10 eller norddjurs@andelskassen.dk og vær med til at
støtte din klub. Vi ønsker alle klubbens medlemmer en god sæson.

Andelskassen Norddjurs
$OLMERVEJ  s 6OLDBY s  'RENAA s 4ELEFON     s WWWANDELSKASSENDK
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Unghunde dressur
Nimtofte 2010
Efter at have mistet min 11 år gamle Kleiner Münsterländer, valgte jeg at anskaffe
mig en ny af samme race (f.28.10.09) og
meldte mig derfor ind i Djursland Jagthundeklub og glædede mig til at komme
i gang med træningen.
Vi startede tirsdag d. 30. marts og her
blev vi budt velkommen af Martin Mortensen, der samtidig præsenterede sine to
hjælpere: Ove Petersen (vandarbejde) og
Martin Krarup (dressurbane).
Træningen startede efter at de ca. 25
deltagere havde betalt og vist vaccinationsattest.
De første par gange bestod træningen
af hinter og dæk øvelser, og her så hun-

dene hinanden lidt an. Efter de første
par gange, blev træningen udvidet med
bl.a. apportering, skjult dæk, vandarbejde
samt dressurbane, og træningen fortsatte
vi selvfølgelig også med derhjemme.
Omkring d. 1. maj faldt deltagerantallet
til ca. 15, hvilket for mig var uforståeligt.
Man står så selv med problemerne, uden
at kunne trække på de dygtige ledere og
man stopper jo næppe, fordi hundene
ikke kan lære mere!
Træningen blev afsluttet med en prøve i
Grenaa. Her deltog de andre unghunde
fra klubben, samt 12 hunde fra holdet i
Nimtofte.
Vi glæder os meget til at fortsætte Unghunde træningen til foråret.
Henning Møller + Don
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Dressur – Unghunde
Grenaa Enge – 2010
Mandag d. 29. marts mødte 28 Unghunde og hundefører op til start på
dressurkursus.
Den store tilslutning kom bag på instruktørerne Tommy Hovgaard og Henning
Mørk (han var også instruktør, da jeg for
10 år siden sidst var på dressurkursus) og
Marianne Hummelgaard måtte træde til
som den 3. instruktør.
Næsten alle jagthunderacer (og enkelte
mix) var repræsenteret og hundeførerne
spændte lige fra nybegyndere med deres
første hund til garvede folk ud i faget.
Tommy bød velkommen til kursusforløbet, og gav en introduktion med understregning af, at der ville blive lagt vægt
på at fremme kendskabet til jagthundes
træning til jagt og til apporteringsprøve, og
at det var Jagthundeklubbens håb, at alle
ville hænge på gennem de 10 træningsaftener og deltage i dressurafslutningen
d. 6. juni, samt at nogle ville få lyst til at
gå videre med dressurarbejdet og prøver
på højere niveau.
Det store hold blev delt op i 3 grupper efter hundens alder og niveau, og med hver
sin instruktør. Så gik det løs – startende
med de helt elementære ting (hinter – sit
– dæk m.v.). I løbet af få træningsaftener
kom der markante forbedringer, efterhånden som både hunde og hundefører
lærte af instruktionen, og af hinandens
erfaringer.
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Det kneb generelt med at få hundene i
vandet og lære at svømme og apportere.
En medvirkende årsag var, at det var
meget koldt i marts og april. De fleste
hunde blev derfor trukket over kanalen
i reb med instruktør på den ene side
og hundeføreren på den anden side af
kanalen. Det viste sig at være en meget
effektiv metode og i kombination med at
vandtemperaturen steg løste problemerne
med vandarbejdet sig for de fleste.
Træning af unghunden og dens udvikling
er én side af et dressurkursus. Lige så vigtigt er det, at den urutinerede hundefører
lærer det grundlæggende omkring det at
føre hund.
Jeg hæftede mig specielt ved 2 forhold.
Det første er en ofte manglende konsekvens fra hundeførerens side. Kun 2 K
princippet gælder som det pædagogiske
princip - kærlighed og konsekvens. Medbestemmelse er ikke noget man giver
en hund. Det er noget børn får – ikke
en hund. Det andet forhold, hvor den
urutinerede hundefører forsynder sig,
er anvendelsen af alt for mange og ofte
modstridende kommandoer. Et kommandosprog med få og korte kommandoer gør
det meget lettere for vore hunde at forstå,
hvad vi vil have dem til at udføre.
Træningsaftenerne forløb fint med høj
deltagelse og vor hunde blev stadig dygtigere til de fire discipliner, der var målet:
dressurbane – skjult afdækning – apporte-

ring på land - vandapportering. Næstsidste træningsaften var der ”terminsprøve”
med klubbens formand – Mogens Nielsen
– som dommer.
Den 6. juni var der dressurafslutning i
Grenaa Enge med deltagelse af hunde fra
de to træningssteder Grenaa og Nimtofte.
Det blev et ”Nimtofte team”, der vandt
unghundeklassen, nemlig Djurslands
Jagthundeklub’s tidligere formand Martin

Mortensen, der med 10 mdr. gammel
pointer Bendt’s Emir (Happy) endte som
1. vinder med max. 60 points stærkt
fulgt op på 2. og 3. pladsen af ”Grenaa
teams”.
Tak til Marianne, Tommy og Henning for
et godt kursusforløb.
Jørgen Katholm og Bertha (Nuggi)

Djurslands
Jagthundeklub
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Åbenklasse dressur
Nimtofte 2010
For første gang, skulle jeg deltage i åbenklassetræning med en af vore hunde.
Det var ikke uden sommerfugle i maven,
jeg meldte til, for jeg vidste, at det ville
blive en udfordring for mig. Jeg har kun
meget lidt tålmodighed og det, i sig selv,
er jo en kæmpe udfordring, når man skal
træne hunde.
Jeg var helt klar over, at det ikke kun var
min hund, der skulle lære - det var i høj
grad også mig.
Vi blev godt modtaget af vort trænerhold,
som bestod af Anne Marie, Carsten og
Lars.
Carsten indledte med en fyldestgørende
gennemgang af træningsprogrammet og
de grundlæggende informationer. Den
første aften gik med, at vi skulle forsøge
at løse de forskellige discipliner, så trænerne kunne se, på hvilket stadie vi hver
især var.
De efterfølgende træningsaftener startede
hver gang med spørgsmål til hjemmetræningens forløb, og de udfordringer vi
havde haft, ligesom alle aftener sluttede
med spørgsmål fra os, samt opsamling af
de gode fremskridt, der var for nogle, og
de udfordringer, der var for andre.
Jeg sætter stor pris den ærlighed, som
trænerteamet udviste for os alle. Det er
jo kun ved at få sine fejl at vide, man får
fokus på dem. Trænerne havde hurtigt et
overblik over udfordringerne med hver
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hund, og hver fører, og hjalp målrettet
hver enkelt.
Vort trænerteam fordelte sig hver aften
ved de forskellige discipliner, og vi skulle
så selv forsøge at komme rundt over det
hele. Det forløb fint, og ind imellem gav
det jo også tid til en god snak med de andre hundeførere og mulighed for at kigge
lidt på, hvilke udfordringer de andre evt.
havde og hvordan de taklede det.
Diktat og jeg havde store udfordringer
med nogle af disciplinerne undervejs,
men jeg fik stor hjælp. En af de helt store
udfordringer for mig var, at give de korrekte kommandoer, og de samme hver
gang. Det blev jeg bestemt bedre til undervejs, men har stadig meget at lære.
Vi kom så langt, at Diktat, kort efter
afslutningen, bestod anerkendt apporteringsprøve. Det havde jeg bestemt ikke
selv troet på, da vi startede.
Alle træningsaftener sluttede af med en
god snak og en kop kaffe med hjemmebag, som vi skiftedes til at have med.
En stor tak til vort trænerteam, for god og
professionel træning, og bestemt også til
mine medkursister for 10 gode forårsaftener i Nimtofte.
På forhåbentlig gensyn
Jenny Mikkelsen med Charletan’s Diktat

Åbenklasse dressur
i Grenaa 2010
Forårets træning foregik som det plejer i
Grenaa Enge med undtagelse nogle gange, hvor Lars Keiser havde været så venlig
at låne os et vandhul hjemme hos ham
selv i Glesborg, hvor vi kunne træne vores
hunde. På holdes vegne, tak for det.

Vi skulle efter planen igennem det obligatoriske: Dressurbanen, apportering
duer, apportering kanin ræv, skjulte dæk
og til sidst vandarbejde, som så til sidst
skulle munde ud i en afsluttende prøve
d. 6. juni 2010.

Vi mødte op ca. 12 førere med hunde,
hvoraf vi var flere, der også var i åben
klasse sidste år, men følte at en sæson
mere ikke kunne skade.

Den blev vundet af Frank Rasmussen med
Tango 85 p.
Nr. 2 Jens Alring med Thor 81 p.
Henrik Ejlersen med Sille 79 p.

Vi havde som året før, Lars Kristensen
og Erik Falk Hansen, som jeg personligt
synes er 2 meget dygtige og kompetente
trænere, der har den erfaring med hunde,
som det nu engang kræver, når der står
en 10-12 forskellige førere med lige så
mange forskellige hunde.

Et stort tillykke med det.
Jeg vil slutte af med en tak til alle dem,
der helt uden betaling gider gøre et stykke
arbejde, så vi andre kan få en hund, der
kan bruges til vores jagt.
Hilsen Jens Alring
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Vinderklassetræning
i Grenaa Enge
Sæsonen startede den sidste onsdag i
marts. Det blæste og det var koldt. Apportering af ræv og kanin. Ræven var svær,
men den kom dog ind. Over til Marianne
og fuglene - vi plejer kun at finde to, men
det gik. Så over til Michael og han var klar
med ænderne. Bine syntes, at vandet var
for koldt, men det lykkedes dog til sidst.
Vi er nu kommet fire uger frem og vejret
er blevet meget bedre. Det går rigtig godt,
men nu er kanin og ræv lagt, så vi ikke kan
se dem og så er det svært igen og vandet
er stadig koldt.

Vi kan godt blive misundelige på de
barske hanhunde, der frygtløse springer
i vandet. Sidste træning 26. maj - en
rigtig god sæson, hvor alle gerne giver
gode råd.
Tak til Marianne og Michael samt deres
hjælpere.
Med venlig hilsen
Sigurd Laursen

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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VSA træning i DJK, foråret 2010
- bedre sent end ……..ikke ☺
Hundetræning, som VSA, var en helt ny
disciplin for Sepp og mig.
Sepp er en korthåret hønsehund, der i
hans 2-årige liv aldrig har været brugt
til jagt.
Han har gået til grunddressur ja, men
intet andet.
Alligevel startede han og jeg til VSA i
april 2010.
Sepp ville rigtig gerne og jeg ville jo gerne
af sted med ham, så vi tog chancen og
ringede til Johannes for at høre, om vi
måtte deltage.
Vi var et godt lille hold på 5 – hvilket
dermed resulterede i intensiv træning
hver gang.
Det var faktisk lidt sjovt, for holdet bestod
ikke blot af 5 hunde, men repræsenterede
også 5 forskellige hunderacer – Breton,
Labrador Retriever, Ruhåret Hønsehund,
Gammel Dansk Hønsehund og Korthåret
Hønsehund.
Træningen bestod af 3 discipliner:
1) Apportering af en kanin på et færtspor
på 250 m
2) Apportering af 2 duer
3) Dirigering i vand, herunder apportering af 2 ænder.
Der var stor niveauforskel på hundene.
Sepp og jeg var helt klart novicerne, mens
andre havde trænet længe.

Det nød vi jo godt af, for så var der en
del erfaring at trække på fra de andre
deltagere.
Det var sjovt at følge hundenes udvikling
fra gang til gang.
I kaninapporteringen fik den ”hurtige”
lært at sætte tempoet ned.
Og i vandapporteringen blev den ”vandskrække” modigere for hver træning.
Det var nogle gode tirsdage. Vi mødte op
i al slags vejr - sne og slud den ene tirsdag
og super godt vejr den næste – det danske
forår kort sagt.
I juni sluttede vi af med en lokalprøve i
DJK’s regi.
Der var noget at følge op på for os alle.
For Sepp’s og mit vedkommende fik vi en
god begyndelse i jagtdiscipliner.
Pia Mogensen
PÅ GENSYN i 2011
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DJK`s Dressurafslutning 2010
I Grenaa Enge blev dressurafslutning afholdt søndag 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?
Prøven blev dygtigt ledet af Tommy Hougaard.

Vinderne i år.
Vand & Slæb.
1.v. Benny Nielsen,
med Labrador Rukko
2.v. Pia Mogensen,
med Korthår Sepp.

Benny Nielsen
og Pia Mogensen

Vinderklassen.
1.v. Erik Falk Hansen,
med ruhår
Østervangens Taroc
2.v. Bjarke Hentze,
med ruhår
Lillehedens Rollo.
3.v. Flemming Rasmussen,
med Ruhår Luffe.
Erik Falk, Bjarke Hentze
og Fl. Rasmussen
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Unghundeklassen.
1.v. Martin Mortensen,
med Pointer
Bendts Emir (happy).
2.v. Jørgen Katholm,
med Klm Bertha (Nuggi)
3.v. Frank Heide,
med Labrador Balou.

Martin Mortensen,
Jørgen Katholm og Frank Heide

Åbenklasse
1.v. Frank Rasmussen,
med ruhår Tango.
2.v. Jens Alring,
med Sp. spaniel Thor.
3.v. Henrik Ejlersen,
med Labrador Sille.

Frank Rasmussen,Jens Alring
og Henrik Ejlersen
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Trekantdyst 2010
Djurslands Jagthunde Klub var d. 12.
juni 2010 vært for den årlige trekantdyst.
Selve prøven foregik for unghunde og
åben klasse på terrænet i Grenå, mens
vinderklassen var hos Lars Kristensen ved
Glesborg (tak for det Lars!).
Prøven forløb (næsten) efter planen,
takket være de fremmødte frivillige hjæl-

pere og dommere fra klubben. Desværre
kunne vi ikke helt leve op til det flotte resultat fra 2009, hvor vi hjemtog pokalen.
Det var tæt løb men jagthundeklubben
af 1970, der slog os på målstregen, så vi
var nødt til at ”låne” dem pokalen i et
enkelt år ☺
Tommy Hougaard

De stolte vindere fra jagthundeklubben af 1970
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Lokal apporteringsprøve
d. 8. juni 2010 i Tustrup
For første gang afholdt klubben vores lokale apporteringsprøve i Tustrup ved Glesborg
hos Lars Kristensen på nogle prima terræner. Der var en god tilslutning til prøven.
Åben klasse
1.  Midas Pointer  •   Carsten Sørensen  •   30 point Pokal  •   bedste åbenkl.
2.  Sinus Pointer  •   Carsten Sørensen  •   30 point
3.  Teik Breton  •  Karl Hansen  •   30 point
Bestået
Sille Lab  •  Henrik Ejlersen  •   29 point
Taroc Ruhår  •  Erik Falk Hansen  •   29 point
Unghunde klasse
Kenzo Ruhår  •  Keld Henriksen  •   23 point  •  Pokal bedste unghund
Lynapportering
1.  Thor sp. Spaniel  •  Jens Alring
Pokalvindere: Keld Henriksen, Carsten Sørensen og Jens Alring
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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
Jeg har egentlig altid været fascineret af
gravjagt, hundens arbejde under jorden
med ræven. Jeg havde fået tilbudt en tysk
Jagtterrier, men vidste at den ikke kunne
trives med min gamle Münsterländer han,
som igennem 12 år altid har fulgt mig
overalt på jagt. Jeg kom så i kontakt med
en ældre dame i Holstebro, som havde
fået en gravhund af sin søn, men måtte
indse at det lille muskelbundt var for stærk
til en dame på 88 somre og var nødsaget
til at melde pas.
Da jeg kom op til Grethe i Holstebro,
sprang lille Speedy lige i hovedet på mig
og jeg var solgt med det samme. Vi fik en
snak og Speedy tog med mig hjem. Jeg fik
sat de to hanhunde sammen og det gik
over al forventning. Jeg havde nu hunden
til gravjagt og skulle i gang i Djurslands
Jagthundeklub, som har træningsgrav i
Lyngby. Da vi kom op til træning, blev
vi pænt modtaget og anvist, at det var
Benny, som hjalp unghundene i gang ovre
i babygraven. Benny forklarede mig, hvordan vi startede Speedy op med levende
ræv nede i graven. Jeg var noget spændt
på, hvordan min kælne lille Speedy ville
reagere, når han mødte ræven i buret.
Benny viste sig at være en yderst kompetent træner, som hurtigt fik vækket
jagtlysten i Speedy. Efter vi havde været
i babygraven 3 gange, blev vi sendt op i
den store grav til Niels. Speedy viste ret
hurtigt, at han godt ville ned til ræven i
en fart, når han blev sluppet i graven og
Niels forklarede, hvornår jeg skulle kalde
ham ud og skifte hul. Jeg faldt hurtigt til
oppe ved træningen med Speedy og følte
mig rigtig godt hjulpet af de forskellige

trænere. Vi fulgte træningen hele sommeren, som blev afsluttet med gravprøven.
Vi stillede op sammen med de andre, vi
havde trænet med. De første hunde blev
prøvet og jeg fulgte spændt med i, hvordan de gik i graven. Så blev det min tur og
jeg hentede Speedy i bilen. Dommeren
var Ole Hildebrandt - Speedy røg i hullet
i en fart, skældte ud på ræven og viste
godt arbejde. Han skiftede flere gange af
sig selv og viste stor jagtlyst. Jeg var yderst
tilfreds, da han kom ud fra graven. Prøven
blev færdig og vi ventede på resultatet. Vi
kom godt igennem placeringerne og jeg
mente, at det nu snart måtte være min
tur, men jeg kunne pludselig se, at vi var
blandt dem, der skulle have pokal.
Speedy vandt prøven og blev kåret til
prøvens bedste hund. Jeg var pavestolt.
Jeg vil gerne rose alle dem i klubben, som
har hjulpet os til træningen og takke for
den uvurderlige hjælp, de har givet os
- tusind tak.
Speedy og Rasmus Iversen
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Rasmus Iversen
Søren Brandsborg
Søren Dalsgaard
Frederik Busch
Lars Bredstrup
L.&J. Andresen
Rasmus Hansen
Poul Møller
Søren Dalsgaard
Kjeld Hytting

Gravhund
Gravhund
Gravhund
Jack Russel
Border Terrie
Gravhund
Jack Russel
Gravhund
Gravhund
Gravhund

Speedy
Tristian
Fenris
Jackie
Chilli
Picasso
Smutter
Smut
Freja
Albert

1. pr. med 72 p. + pokal
1. pr. med 66 p.
1. pr. med 66 p.
1. pr. med 64 p. + pokal
1. pr. med 63 p.
1. pr. med 52 p.
1. pr. med 52 p.
1. pr. med 50 p.
2. pr. med 44 p.
2. pr. med 40 p.

Bedste Gravhund ”Speedy”
v/ Rasmus Iversen, vinder af Kennel Tomb Raiders vandrepokal.
Bedste Terrie ”Jackie”
v/ Frederik Busch, vinder af Knud Sørensens vandrepokal.
Prøvens Bedste:
”Speedy” V/ Rasmus Iversen, vinder af Grenå og omegns vandrepokal.
De præmierede Hunde
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Schweisstræning/kursus
Grenå 2010
Tro nu på din hund, den har en bedre
næse end dig!
- en af de kommentarer man ofte får
som hundefører til schweisstræning.
Der er to om at finde skindet, som ligger
for enden af sporet, der er blevet lagt
tidligt lørdag morgen. De to er hunden
og føreren og opgaverne er klart fordelt.
Ind imellem kan det dog være svært helt
at tro på, at hunden er på rette vej. Kan
det nu passe at sporet går til venstre her,
det ville være mere logisk, at det gik til
højre og uvægerligt og ubevidst forsøger
man at få hunden til at gå til højre. Så er
det, at Pia eller Flemming kommer med
den: ”Tro nu på din hund”. Som så mange
andre steder i livet skal man tro på den,
man har overladt en opgave og et ansvar.
En god øvelse for sådan et almindeligt
menneske som mig, der indimellem tror,
at jeg ved bedre.

med Kristi Himmelfartsdag, var der ikke
officiel træning. Hvad gør man så? Jo, Ole
fra holdet inviterer alle til en træningsdag
i hans skov ved Kastbjergvej. Her havde
vi en dejlig træningsdag og godt samvær i
jagthytten. Naturligvis mødte alle op.
Pia og Flemming har været et godt makkerpar, der har varetaget deres opgave på
forbilledlig vis. De har været et naturligt
samlingspunkt omkring det sociale, men
har samtidig været yderst kompetente
instruktører.
Hundearbejde i det hele taget er også
mental træning for hundeføreren. Jeg tror,
at schweissarbejde er det i særdeleshed.
Tak for det.
Frans Thorstensen
med ruhåret Gravhund. Caddy

Vi er 9 helt forskellige mennesker, der
mødes lørdag formiddag og har som udgangspunkt interessen for sportræning til
fælles. Alle tager træningen alvorlig, men
ingen forfalder til at blive (selv)højtidelige
Det har betydet, at vi fra første dag har
kunnet snakke sammen og kunnet hygge
os sammen om vores interesse. Snakken
på bænken over kaffe, øl eller sodavand
efter træningen er med til at gøre lørdag
formiddag til noget, jeg sætter stor pris
på.
En uge uden træning går bare ikke. I ugen
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Lokal Schweissprøve i Grenaa
Plantage den 19. juni 2010
Lørdag d. 19. juni afholdte klubben vores lokale schweissprøve, med pæn tilslutning.
Prøven blev dømt af Johannes Mørch og Flemming Rasmussen - tak for det!
Resultater:

Sussie, Gl. Dansk
Ejer & fører: Ole Andersen 2.pr

400m/3timer

Siff Curli coated Retriever.
Ejer&Fører: Lene Brink 1.pr

Troy, Labrador
Ejer &Fører: Karin Nielsen 1.pr
Østervangen`s Taroc, Ruhår
Ejer & Fører: Erik Falk 1.pr
Coco, Langhår
Ejer & Fører: Rasmus Jensen 1.pr
Bine, Ruhår. Kon
Ejer & fører: Sigurd Laursen 2.pr
Mille, Labrador.
Ejer & fører: Per Therkildsen 1.pr
Hedeskov`s Emma og Sussie Mattson

Hedeskov’s Emma, KLM. Bringsel
Ejer & fører: Sussie Mattsson 1.pr spor
                               1.pr bringsel pokal
400m/20timer
Vallumsøens Kiwi, Ruhår.
Ejer & fører: Henrik Nykjær 2.pr
Lab-X-Streams-Miroku, Labrador.
Ejer & fører: Benny Nielsen. 1.pr pokal
                           bedste 20 timer hund
Benny Nielsen og Ruko
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1000m/40 timer
Muddi, Labrador. Færtsko
Ejer & fører: Jørn Guldholdt. 1.pr pokal
                            prøvens bedste hund
Med venlig hilsen
Prøveleder
Mogens Nielsen

Muddi og Jørn Guldholt

De præmierede hunde
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Efterårsmøde 2010
Foredrag af John Hilmer Hansen på
Kalø d. 17. november 2010 arrangeret
af Djurslands Jagthundeklub.
”Fra Hvalp til DM”
Ekstra stole måtte findes til det meget
store fremmøde. Det var rigtig dejligt at
se en masse nye ansigter
Så håber man at et inspirerende foredrag
vil motivere hundeejerne til at prøve fiduserne på træningspladserne sammen med
”den sædvanlige skare” af entusiaster, der
også var der.
Vi trænger altid til ”nyt blod” og nye idéer,
og igen har Djurslands Jagthundeklub
fundet en spændende foredragsholder,
der rusker op i gamle vaner og træningsmetoder og som i praksis viser, at hans
metoder virker.
Med 6 deltagelser i DM med sine münsterländere kan man sit kram. Også John
erkender at mange års erfaringer med
forskellige træningsmetoder hele tiden
kræver, at man stopper op og ser på resultaterne, og om ikke nye metoder virker
endnu bedre.
2010 blev det til en 4.vinder placering til
DM med Fuglevangs Heiki
2009 blev de sammen Danmarksmestre!
Personligt så jeg deres præstation i matchningen ved DM. Det var vildt spændende,
da Heiki tog stand. I første omgang går
hun frem og der sker intet!! Alle holder
vejret og hun går frem igen - her lykkedes

det at få en helt perfekt situation. Jeg har
aldrig før på en prøve set 200 publikum
inkl. konkurrenterne spontant bryde ud
i klapsalver. Man fik kuldegysninger og
alle smilede bredt (måske lige undtagen
dem, der skulle ud lige bagefter). John
måtte tørre et par tårer væk og havde ikke
nerver til at følge de næste 10 minutters
slip med de konkurrerende hunde. Nu
gik det sådan at ingen kunne slå John og
Heiki, som i en alder af kun 2 ½ år blev
velfortjente Danmarksmestre.
Hans motto: Hellere træne det halve
helt, end det hele halvt !
Hans metoder er bygget op om en kegleform, hvor hans hvalpe i princippet ikke
får lov til noget fra starten, men bygger på
over det første år alt efter deres hjernes
udvikling.
Hele tiden med positiv forstærkning på
den ønskede adfærd og hurtige korrektioner på den uønskede adfærd.
Hans hunde kommer ikke i marken, før
de er ca. 1 år og her lydige på dæk og
fløjte samt apportering.
”hvad gør du, når din hund forfølger
harer” ?
Svar: ”Det gør den ikke”. ”Hunden er
fuldstændig dæk lydig og haren får ingen
opmærksomhed fra min side. Hunden
kaldes ind fra dæk og vi går væk fra
haren”.
Kors, hvor det lyder nemt, men jeg tror,
John har styr på det.
Spændende var det også at høre om ap-
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porteringsøvelser, hvor hvert emne blev
trænet færdig og ros for god apportering
blev en bold eller ynglings dummy kastet
bagud efter hver korrekt aflevering.
Når et nyt emne skal afprøves, starter
John forfra i stedet for ”ude, hvor man
sluttede sidst”.
På den måde undgår man konflikter og for
stor sværhedsgrad for hunden= succes.
Igen med en dummy bagud som ros.
Her kan man så senere ”snyde” hunden
ved pludselig at kaste fx. en ræv. Hunden
er nu så optaget af de mange ganges
”ros”, at den ser ræven som noget godt og
med stor sandsynlighed bare apporterer
ræven.
Efterårsmødet på kalø
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”Hellere det halve helt,
end det hele halvt”
Jeg glæder mig personligt til at prøve nogle
af disse metoder af på min egen unghund
og på træningspladsen for unghunde,
som jeg får lov til at træne næste år. Jeg
glæder mig endnu mere til at se de nye og
gamle hundeejere på træningspladserne,
hvor vi plejer at have et sjovt og lærerigt
miljø, hvor vi lærer meget af hinandens
udfordringer.
Tak til John for det lærerige foredrag, som
jeg håber andre får at høre, og som jeg
desværre ikke kan gengive ordret.
Marianne Hummelgaard

Resultater opnået
af Klubbens medlemmer
Ruhår Hønsehund DKCH Vallumsøens Ilot
Christian Holm Pedersen
Fuldbrugsprøve
248. point 1.pr 1.v
FUV. Grenaa
35 p
Brugsprøve
2.pr
DKK Løgstør
10 p
		
45 p
		
Gl.dansk Markp, DtCh-VDH, Charletan’s Charlie
Niels B. Mikkelsen
Markpr Åbenkl
1.pr pokal
DJK Grenaa
15 p
Markpr Åbenkl
3. pr
GDH
8p
Apportering
30 point
Pointerklubben
15 p
			
38 p
Pointer Bent` Emir (Happy)
Martin Mortensen
DJK Dressur
Unghundekl 1.v pokal
DJK Grenaa
15 p
Apportering
Bestået pokal
Pointerklubben
15 p
			
30 p
Gl. dansk KBHV 2010 Charletan’s Diktat
Niels B. Mikkelsen
Apportering
25 point
DJ. Grenaa
10 p
Apportering
29. point
Pointerklubben
10 p
Udstilling
Very Good 1.v
DKK Fredericia
9p
Udstilling
Excl 1.Bhk 1 Bir  pokal
FJD Vissenbjerg
15 p
Udstilling
Excl 1.v Bhk 3
DKK Herning
10 p
Udstilling
Excl 1.v cacib Bir
DKK Vejen
15 p
Udstilling
Excl 1.v cacib Bir  pokal
DKK Ballerup
20 p
Udstilling
Very Good 2.v
DKK Herning	 8 p
Udstilling
Excl 1.v Bir cacib Big 2
DKK Herning
24 p
		
121 p
Gravhund Intense-kakao von der Bismarck-Eiche
Niels B. Mikkelsen
Gravprøve
1. pr 71. point pokal
DGK
15 p
Gravprøve
1. pr 67. point
DGK
10 p
Gravprøve
1. pr 68. point pokal
DGK
15 p
			
40 p
Gravhund Gravp Waidmann vom Ulmengrund
Gravprøve
1.pr 70. point
Gravprøve
1.pr 62. point
Udstilling
Excl 1.v Cert
Udstilling
Very Good 4.v
		

Niels B. Mikkelsen
DGK
10 p
DGK
10 p
DKK Vejen
15 p
DKK Ballerup
6p
41 p

33

Gravhund Gravp Waldemar vom Ulmengrund
Niels B. Mikkelsen
Gravprøve
2.pr 33.point
DGK
9p
Gravprøve
1.pr 58.point
DGK
10 p
Gravprøve
1.pr 61.point
DGK
10 p
Gravprøve
1.pr 68.point
DGK
10 p
Udstilling
Excl 2.v
DGK
9p
			
48 p
Korthår Gravhund Adeltands Lukas
Finn Sørensen
Udstilling
Very good 4.v
DKK Fredericia
6p
Udstilling
Excl 4.v
DGK Stouby
7p
Udstilling
Very good 4.v
DGK Roskilde
6p
Udstilling
Excl
DGK Silkeborg
5p
Udstilling
Very good
DKK Herning
4p
Udstilling
Excl 2.v cert
DGKFrederikshavn
14p
Udstilling
Excl 2.v
DKK Herning
9p
Udstilling
Very good 3.v
DKK Herning
7p
Udstilling
Excl 3.v
DGK Vamdrup
8p
			
66 p
				
Pointer
Sinus
Carsten Sørensen
Apportprøve
30 point Pokal
DJK Glesborg
10 p
			
10 p
Pointer
Midas
Carsten Sørensen
Markprøve
2.pr
Tange
9p
Apportprøve
30 point Pokal
DJK Glesborg
15 p
Dressurvinderkl
1.pr bestået
DJK Grenaa
10 p
			
34 p
Korthåret Gravhund Holstegårds Fie
Frank Gjesing
Graveprøve
1.pr 68 point
DGK Rugtved
Graveprøve
1.pr 75 point Pokal
DGK Hårup
			

10 p
15 p
25 p

KL Münsterländer Bertha (Nuggi)
Jørgen Katholm
Dressurafs uk
60 point max 2.v
DJK Grenaa
Trekantdyst uk
58 point
DJK Grenaa
Apportprøve
30. point bestået
DJ Grenaa
Udstilling
Good
DMK Vingsted
			

10 p
10 p
10 p
3p
33 p

34

Kort håret gravhund Buevang Fernando
Udstilling
Exellent 2.v
Udstilling
Exc. 1.v
Udstilling
Very good 2.v
Udstilling
Excl.
Udstilling
Excl. 1. v
Udstilling
Excl. 1. v cert cacib bir
Udstilling
Excl. 1.v cert cacib bir
Udstilling
Excl. 2.v 		
Udstilling
Excl. 2.v		
			
Kort håret Gravhund Buevang Nicole
Gravprøve
1. pr 67 point
Graveprøve
1. pr 68 point
Udstilling
Excl 3.v		
Udstilling
Excl 3.v		
Udstilling
Excl 1.v cert bim
Udstilling
Excl 1.v cacib
Udstilling
Very good 1.v
Udstilling
Excl 1.v cacib bim
Udstilling
Excl 1.v cert
			

L og J Andersen
DKK Fredericia
DGK Stouby
DKK Roskilde
DGK Silkeborg
DGK Frederikshavn
DKK Vejen
DKK Ballerup
DKK Herning
DGK Vamdrup
L og J Andersen
DGK Sallingsund
DGK Rugtved
DGK Silkeborg
DKK Herning
DGK Frederikshavn
DKK Fredericia
DGK Roskilde
DKK Herning
DGK Vamdrup

9p
10 p
8p
5p
10 p
25 p
25 p
9p
9p
110 p
10 p
10 p
8p
8p
20p
15 p
9p
20 p
15 p
115 p

Korthåret Gravhund Buevang Picasso
L og J Andersen
Gravprøve
1. pr		
DJK Lyngby
10 p
Sporprøve
2. pr		
DGK Ørumgaard
9p
Sporprøve
1. pr		
DGK Tolne
10 p
Udstilling
Very good 2.v
DKK Fredericia
8p
Udstilling
Excl 1.v		
DGK Stouby
10 p
Udstilling
Excl 2.v		
DGK Silkeborg
9p
Udstilling
Excl 3.v		
DKK Herning
8p
Udstilling
Excl 1.v bir bis 2
DGK Frederikshavn 19 p
Udstilling
Excl 1.v cert cacib
DKK Vejen
20 p
Udstilling
Excl 2.v		
DKK Ballerup
9p
Udstilling
Excl 2.v		
DGK Faxe
9p
Udstilling
Excl 2.v		
DKK Herning
9p
Udstilling
Excl 1.v cert bim
DGK Vamdrup
19 p
			
149 p
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ÅRSPOKALER

Nimbus Pokalen
Pokalen er udsat af Jens O Pedersen, Rønde.
Pokalen er en vandrepokal, som udsættes hvert år i konkurrence om sammenlagte point til den mest vindende
stående eller stødende hund i Djurslands Jagthundeklub. Pokalen tildeles den person, som er medlem af
DJK, på klubbens årlige generalforsamling. Ved pointlighed er yngste hund vindende.
Det er bestyrelsen, der suverænt afgør, hvem der er berettiget til at modtage pokalen.
Pokalen bliver ejendom, når den er vundet 3 gange i træk, eller 4 gange i alt med mindst 3 forskellige
hunde.
Pokalen tilhører DJK og må ikke ændres eller graveres i, før den eventuelt vindes til ejendom.
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.
Med pokalen medfølger en bog hvori vindende hunds årsresultater nedfældes. Derudover kan der indsættes et foto af hund og evt. ejer.
Pokalen udsættes første gang på klubbens generalforsamling 2011 til resultater opnået 2010.
Vindere af pokalen
2010 Niels B. Mikkelsen

Gl. dansk KBHV 2010 Charletan’s Diktat...........................121 point

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

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.......................78 p.

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.

2010

Carsten sørensen

Pointer Midas.....................................................34 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.........................98 p.

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.

2010

L og J Andersen

Korthåret Gravhund Buevang Picasso.............................149.p

Efterlysning...
LOKAL OG SYNLIG

TIS
GRA KIFTE
S
K
BAN

...stærk lokalbank
søger nye kunder
www.djurslandsbank.dk
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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.

2010

Martin Mortensen, Ryomgård

Pointer Bendt’s Emir (Hapy)................................60 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

Ruhår, Østervangens Aja.....................................85 p.

2008

Carsten Sørensen, Åslrode

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

2009

Erik Falk Hansen, Ginnerup

Ruhår, Østervangen’s Taroc................................88 p.

2010

Frank Rasmussen, Balle

Ruhår, Tango......................................................85 p.
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DRESSURAFSLUTNING

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.

2010

Benny Nielsen, Hyllested

Labrador, Miroku...............................................30 p.

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.

2010

Erik Falk Hansen, Ginnerup

Ruhår, Østervangen’s Taroc..............................232 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- 2010 Ikke uddelt
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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 - 2010 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

Ove Sten Petersen, Ryomgård

2010

Ikke uddelt

Gordon Setter, Fuzzy
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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

2010

Michael Strømberg, Rønde

Gordon Setter, Østdalen’s Chok

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

2010

Ikke uddelt

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

2010

Ikke uddelt
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GRAVPRØVER

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
2010

Torben Rasmussen,
Steffen Larsen, Thorsø
Steffen Larsen, Thorsø
Thomas Frid, Grenå
Rasmus Iversen, Trustrup

Jack Russel Dirty . ..............................................70 p.
Ruhåret gravhund, Zorro....................................65 p.
Ruhåret gravhund, Fifi........................................72 p.
Ruhåret gravhund, Maggi...................................71 p.
Korthåret Gravhund, Speedy..............................72 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
2007 Gert Mikkelsen
2008 Jes Larsen, Rønde
2009 Vagn M. Christiansen, Rønde
2010 Frederik Busch, Rønde

Jack Russel Dirty . ..............................................70 p.
Jack Russell Terrier, Osvald.................................64 p.
Jack Russell Terrier, Daisy....................................67 p.
Jack Russel Terrier, Bette.....................................71 p.
Jack Russel Terrier, Jackie....................................64 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
2010

Steffen Larsen
Steffen Larsen
Thomas Frid, Grenå
Rasmus Iversen, Trustrup

Ruhåret gravhund, Zorro....................................65 p.
Ruhåret gravhund, Fif.........................................72 p.
Ruhåret gravhund, Maggi...................................71 p.
Korthåret Gravhund, Speedy. ........................... 72 p.
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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
2010 Ikke uddelt

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
2010 Niels Bertram Mikkelsen
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Korthår Vesterviggårds „Ray“
Ruhår, Ørbækskovens Luffe
KLM, Hedeskov’s Cilas
Gl. Dansk Hønsehund, Charletan’s Charlie

MARKPRØVER - KONTINENTALE HUNDE

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

2010

Ikke uddelt

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

2010

Bjarke Hentze, Skødstrup

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

Lilleheden’s C. Rollo
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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

2008

Flemming Rasmussen, Grenå

Ruhår Ørbækskovens Luffe

2009

Flemming Rasmussen

Ruhår, Ørbækskovens Luffe

2010

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
2005 Mogens Andersen, Bønnerup
2006 Claus Storgaard, Allingåbro.
2007 Tommy Hougaard, Auning
2008 Christian H. Pedersen, Ryomgård
2009 Erik Falk Hansen, Ginnerup
2010 Marianne Hummelgaard, Grenå

Ruhår, Vallumsøens „Ego“
Korthåret hønsehund, Rønnings Cato
Ruhår, Dambos Vaks
Ruhår, Østervangens Aja
Ruhår Vallumsøens Ilot
Ruhår, Østervangen’s Taroc
Gl. Dansk Hønsehund, Sony

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
2005 Ole Hildebrandt, Lyngby
2006 Johannes Mørch, Hedeskov.
2007 Carsten Sørensen, Ålsrode
2008 Anders Hansen, Hjortshøj
2009 Lotte Lindgren, Røved
2010 Thomas Rønhoff
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Gordon setter, Nymarkens Gelina
K.L.M., Henka
K.L.M., Bonjami’s Donna
Pointer, Midas
K.L.M., Kira
Engelsk Setter, Borums S Quiny
KLM, Hedeskov’s Calvin

APPORTERINGSPRØVER

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

2010

Carsten Sørensen, Ålsrode

Pointer, Midas

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

Gl. Dansk Hønsehund, Charletan’s Charlie

2010

Keld Henriksen, Thorsager

Ruhår, Kenzo
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APPORTERINGSPRØVER

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

2010

Jens Alling, Grenå

Sp. Spaniel

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

2010

Ikke uddelt
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Labrador Lab - x- Streams Chiquitita

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

2010

Sussie Mattsson, Ejby, Fyn

KLM, Hedeskov,s Emma

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

Jørn Guldholdt, Rugård

Labrador, Muddi, 1000 m / 40 timer

2010

Jørn Guldholdt, Rugård

Labrador, Muddi, 100 0 m / 40 timer
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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-X-Streams Miroku

2010

Benny Nielsen, Hyllested

Labrador, Lab-X-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

2010

Cecilla Linder Karlson, Sverige

Ruhår, Sech Vijaga Kame
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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

2010

Per Christensen, Hobro

Labrador, Brown Hunt’s Diesel

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

2010

Tina Frølich, Dragør

Labrador, Sevch Labmagic’s Siri, 1000 m. 20 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
2010..........................................201

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 2011
Generalforsamling:
Onsdag den 23.2 kl. 19.30
Lokal forårsmarkprøve:
Lørdag den 5. marts kl. 8.30
Dressurintroduktion:
Onsdag den 23.3 kl. 19.30
Unghunde Grenå:
Mandag den 28. marts kl. 18.30
Åbenklasse Grenå:
Tirsdag den 29. marts kl. 18.30
Unghunde Nimtofte:
Tirsdag den 29. marts kl. 18.30
Åbenklasse Nimtofte:
Mandag den 28. marts kl. 18.30
Vinderklassetræning:
Onsdag den 30. marts kl. 18.30
Vand & Slæb:
Tirsdag den 29. marts kl. 18. 30
Gravoplæring:
Mandag den 11. april kl. 18.30
Schweisskursus:
Start marts/april
Ringtræning:
Torsdag den 28. april kl. 18.00
Dressurafslutning:
Lørdag den 4. juni
Lokal Apprøve:
Tirsdag den 7. juni kl. 18.30
Lokal Schweissprøve:
Lørdag den 18. juni kl. 9.00
Lokal gravprøve
Mandag den 20. juni, kl. 18.30
Anerkendt Schweissprøve:
Lørdag den 2. juli kl. 9.00

På DJ. Kalø, Molsvej 34, Rønde.
Klubhuset Skakkesholm,Grenå Havn
Prøveleder: Tommy Hougaard

tlf. 22 44 71 88

På vildtforvaltningsskolen Kalø, Molsvej 34, Rønde.
Dalsgårdevej, Grenå enge.
Dalsgårdevej, Grenå enge.
Elholtvej 8, Nimtofte
Sjørupgårdvej 1, Nimtofte
Dalsgårdevej, Grenå Enge
Energivej ved Datagraf Auning
På Nygårdsvej 48, Lyngby
info følger se:  www.djurslandsjagthundeklub.dk
Elholtvej 8. Nimtofte.
Schæferhundeklubben, Næsgårdvej, Grenå
Tustrupvej 7, 8585 Glesborg
Ydesvej i Grenå Plantage
Tilmeld. en uge før til Mogens Nielsen tlf. 86 32 18 89
Nygårdsvej 48, Lyngby, 8570 Trustrup

I Grenå Plantage
Tilmelding til Mogens Nielsen, Glentevej 5, 8500 Grenå
senest den 11. juni 2011 på
tlf. 86 32 18 89
Apporteringsprøve Danmarks Jægerforbund:
Onsdag den 27. juli, kl.18.30
Dalsgårdevej Grenå enge
Prøveleder Flemming Rasmussen,
tlf. 23 60 33 30
Efterårsmøde:
Onsdag den 16. 11 kl.19.30
På vildtforvaltningsskolen Kalø, Molsvej 34, Rønde.
WWW.djurslandsjagthundeklub.dk
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Til notater:

Stærk lokalbank...

...har plads til
nye kunder
www.djurslandsbank.dk

54

LOKAL OG SYNLIG
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Til notater:
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3TARTEN Pk DEN
PERFEKTE JAGTSSON

