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www.djurslandsjagthundeklub.dk

Bestyrelsen
Formand:
Ove Dam Hedegaard, Moselunden 26, 8963 Auning..................... Tlf.  3119 4990
E-mail: ove@reklamemaatten.dk
Kasserer:
Jørgen Rasmussen, Karlby Strandvej 5, 8500 Grenaa...................... Tlf.  4122 2487
E-mail: jlr@nrdn.dk
Sekretær:
Niels Anton Andersen, Åvangen 6, 8500 Grenaa......... Tlf  8632 6417 / 2146 2136
E-mail: nielsanton.andersen@stofanet.dk
Prøveansvarlig:
Ole Hildebrandt, Nygårdsvej 48, 8570 Trustrup......... Tlf.  8633 4116 / 4056 6348
E-mail: olehil@anarki.dk
Øvrige:
Bjarke Hentze, Tagmosevej 21B, 8541 Skødstrup............................ Tlf.  2298 8328
E-mail: hentzearendtsen@anarki.dk
Lars Kristensen, Tustrupvej 7, 8585 Glesborg............. Tlf.  8638 6966 / 2026 6966
E-mail: lkkk@nrdn.dk
Niels Bertram Mikkelsen, Dråby Kærvej 8, 8400 Ebeltoft............... Tlf.  8634 3657
2521 9334
E-mail: n.b.mikkelsen@mail.dk
Webmaster:
Johannes Mørch, Pindstrupvej 19, Hedeskov, 8410 Rønde............ Tlf.  8637 9378
E-mail: johs.mail.dk
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Generalforsamlingen
den 25. februar 2015
Der var mødt 36 medlemmer til generalforsamlingen. På valg til bestyrelsen var Ove
Dam Hedegaard, Bjarke Hentze og Ole Hildebrandt. Alle tre blev genvalgt.
Som suppleanter til bestyrelsen blev Hans Ole Frederiksen genvalgt og Marianne
Hummelgaard kom ind i stedet for Flemming Rasmussen.
Jens O. Pedersen og Per Kræmmer blev genvalgt som revisorer og der var også genvalg til Flemming Udengaard som revisorsuppleant.
Der blev vedtaget en ændring i klubbens love, således at generalforsamlingen fremover kun skal offentliggøres på klubbens hjemmeside, derved sparer klubben et ret
stort beløb til porto

Formandsberetning
Det har været et godt år for klubben. Stor opbakning til kurserne fra gamle og nye
medlemmer. God og konstruktiv kemi mellem trænere og bestyrelse. Et år med nye
tiltag, forandringer og mere offentlig synlighed, som alle har arbejdet positivt med.
Men der skal heller ikke herske tvivl om, at det har været et år, hvor folk har lagt
sig ekstra i selen. Mere end 20 trænere og hjælpere har fået det hele til at glide på
bedste vis, og det skal de alle have en stor tak for.
På den sidste generalforsamling mødte 36 medlemmer op, hvilket på det tidspunkt
svarede til ca. 23 % af medlemstallet, og de genvalgte Ole Hildebrandt, Bjarke
Hentze og mig selv til bestyrelsen. Det var vi glade for, fordi vi følte, at vi var inde i
en positiv udvikling, og gerne ville have lidt mere tid til at arbejde med det. Det har
vi nu gjort, og jeg håber, at I kan se nogle resultater heraf.
Klubben lagde godt ud med en markprøve i rigtig flot vejr og med 25 hunde. Vi har
fået mange fine tilbagemeldinger på dagen. Både hvad angår fugle, terræn og stemning - og det er vi glade for.
Et nyt og anderledes schweisskursus så dagens lys under kyndig ledelse af Pia
 Nielsen. Et kursus, hvor der blev gået i detaljen, og lagt vægt på arbejdet derhjemme. Vi
tror på, at det er den rigtige måde at gribe det an på. Desværre var vi lidt sent ude
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med annonceringen af kurset, og kun 2 hunde deltog. Vi er bedre forberedte til næste kursus, og mon ikke antallet af kursister stiger.
På kurserne for Begyndere, Øvede, Udvidet Apportering og Vand & Slæb var over 80
hunde igennem. Især hos Begyndere var tilslutning rigtig flot. Det er de hundeførere
og hunde, der skal ligge kimen til en bedre tilslutning på de fremtidige kurser. Det
bliver spændende at følge, da bestyrelsen og trænerne har gjort et stort stykke arbejde for at fastholde kursister i klubben.
Dressurafslutningen var i 2014 et fint tilløbsstykke. Ca. 30 hunde deltog på en meget
varm og solbeskinnet dag. Det var et rigtig godt arrangement, men hvor der stadig er
plads til forbedringer hist og pist.
Trekantsdysten blev afholdt i Ø. Tørslev, hvor klubben var repræsenteret af 12 hunde, 4 fra hver klasse, og ikke 3 fra hver, som vi plejer, da Kronjylland ikke kunne
stille hunde nok og trak sig fra arrangementet. Det blev en god og meget varm dag,
hvor marginalerne ikke arbejdede i vores favør. Vi måtte lade pokalen låne ud til
Ø. Tørslev, som har lovet at pudse den fint op til, at den igen er vores.
Danmarks Jægerforbund har lagt en ny linje for alle instruktøruddannelserne. Dermed også hundeinstruktørerne. Jeg havde selv den fornøjelse at være på det indledende kursus (første af 3) ”Jagthundetræning på hundens præmisser”. Man har i
dag en langt bedre viden om hundens hjerne og adfærdsbiologi, som kan gavne os
jægere i vores arbejde med at træne gode og pålidelige jagthunde. Det er bestyrelsens hensigt, at en stor del af klubbens trænere skal igennem forløbet hos Danmarks
Jægerforbund.
Desværre går noget sjældent helt uden problemer. Fødevareminister Dan Jørgensen
stillede forslag om afskaffelse af rævehold i Danmark til oplæring og afprøvning af
gravsøgende jagthunde, og fik forslaget vedtaget ved en 3. behandling i Folketinget
den 10. april sidste år. Pr. 1. januar 2017 bliver det lovligt at have ræve som familiedyr, men ulovligt til oplæring og afprøvning af jagthunde i grav. DKK og Danmarks
Jægerforbund havde ellers gjort alt, hvad de kunne for at få nedstemt forslaget. Nu
bruges kræfterne i stedet på at sikre gravjagten fremadrettet. Det kommer selvfølgelig
til at betyde meget for vores klub.
Også i 2014 deltog vi på messen Jægerliv på Gl. Estrup. Det blev en god dag med
mange besøg på vores fine stand. Vi fik talt med både nuværende og kommende
medlemmer, og ikke mindst hyggede messepersonalet sig i hinandens selskab. Jens
O. Pedersen fortalte om klubben og dens virke for publikum.
Som noget nyt forsøgte vi os med et ”Åben Hus” arrangement den 28. september i
Grenå Enge, hvor nuværende og kommende medlemmer, samt interesserede kunne
kigge forbi til forskellige træningsøvelser og lidt suppe. Idéen var, at vi på den måde
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fik lidt fat i vores medlemmer, og evt. nye, i den ellers meget lange pause der er
fra træningsafslutning i juni til træningsstart i marts. Der var 18 – 20 hunde forbi
engen. Enkelte kom helt uden hund. Men det var en skøn blanding af nye og gamle
medlemmer. De fremmødte nød godt af de øvelser, der var opstillet, og ikke mindst
nød de Jørgen Rasmussen vidunderlige medbragte Ungarsk Jægergryde, samt den
tilhørende snaps. Både de fremmødte og de frivillige hjælpere var enige om, at arrangementet gerne måtte gentage sig i 2015.
I den forgangne sæson gennemførte vi en tilfredshedsanalyse blandt de medlemmer, som deltog på de forskellige kurser. Vi gjorde plads til, at medlemmerne kunne
forholde sig kritisk på en ærlig og - hvis man ønskede det - anonym vis. 47 valgte at
besvare spørgsmålene, hvilket var mere end jeg havde håbet på. Den gennemsnitlige
karakter for klubben endte på 4,71 ud af 5 mulige. Det er et resultat, som vi kun
kan være stolte af. Især da spørgsmålene ikke kun omhandlede træningen, men også
klubben som helhed. Jeg kan deraf fastslå, at Djurslands Jagthundeklub er en klub,
som ikke har væsentlige fejl og mangler. Tilstandsrapporten er i orden. Der er nogle
detaljeknapper, som vi kan dreje på, og det er vi i gang med.
Jeg vil til sidst gerne sige en stor tak til de æresmedlemmer, som er mødt frem til
generalforsamlingen. Tak til lodsejerne for lån er terræn. Tak til trænere og hjælpere
for et fantastisk stykke arbejde. Tak til bestyrelsen for et godt solidt samarbejde. Jeg
glæder mig til at arbejde videre for sagen.
Fmd. Ove Dam Hedegaard
Børge Sommer med Derbyvinderen 2014 Pointeren Oluf
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Indsendes senest den 15. december gerne vedlagt et billede til årsskriftet til:
Ove Dam Hedegaard, Moselunden 26, 8963 Auning
Gem evt. en kopi på din computer og send den som vedhæftet fil til Ove Dam Hedegaard
mailto:ove@reklamemaatten.dk
Ejer/fører navn og
adresse:
Tlf.

Niels Anton Andersen

21462136

Hundens fulde
navn:
Race:

ENielsanton.andersen@stofanet.dk
mail:

Vallunsøens Njal

Fødsels
år:

Ruhåret hønsehund

Aktivitet
Markprøve

Sted og dato
Skive 6.9.2014

Arr. klub
DJF

Udstilling

Herning 1.1.2014

DKK

Udstilling

Herning 2.11.2014

DKK

2012

Præmiering
1. præmie
Excellent – CK- 1. i
brugsklasse – nr. 2 i
køn – certifikatReserve Cacib
Excellent- CK – nr. 3 i
brugsklasse – nr 4. i
køn

Pokal/ærespr Forbeholdt
æmie
DJK
15

10+10+9=29

I alt

10+8+7=25
69
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Indsendes senest den 15. december gerne vedlagt et billede til årsskriftet til:
Ove Dam Hedegaard, Moselunden 26, 8963 Auning
Gem evt. en kopi på din computer og send den som vedhæftet fil til Ove Dam Hedegaard
mailto:ove@reklamemaatten.dk
Ejer/fører navn og
adresse:
Tlf.
24611935

Hundens fulde
navn:
Race:

Pia Nielsen, Slettenvej 12, 8586 Ørum Djurs

Email: hundeweb@gmail.com

Münsterdalen Bounty

Fødsels
år:

Kleiner Münsterländer
Aktivitet
Udstilling
Markprøve
Markprøve
Markprøve
Markprøve
Udstilling
Udstilling

Sted og dato
Grenå d. 1. februar
2014
Bjerre Herred 22.
marts 2014
Herlufmagle 29.
marts 2014
Løkken 6.
september 2014
Hobro 13.
september 2014
Herning 1.
November
Vissenbjerg 15.
Juni

Arr. klub
DMK
DJ

3. præmie

8

DMK

1.

Præmie

15

DJ

1.

Præmie

15

FJD
DKK

1. Præmie
Excellent CK, 1.V
BIM CERT

FJD

Very good
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Pokal/ærespr Forbeholdt
æmie
DJK

Præmiering
Excellent, CK,
1.vinder BIM

DJK
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10+10+10=30

15
10+10+10=30
I alt

9
122
Pokal
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Indsendes senest den 15. december gerne vedlagt et billede til årsskriftet til:
Ove Dam Hedegaard, Moselunden 26, 8963 Auning
Gem evt. en kopi på din computer og send den som vedhæftet fil til Ove Dam Hedegaard
mailto:ove@reklamemaatten.dk
Ejer/fører navn og
adresse:
Tlf.

Gert Sønderskov

20820990

Email: Markvangen22@mail.dk

Hundens fulde
navn:
Markvangen´s Dirk
Race: Ruhåret standard gravhund

Fødselsår:

10. marts 2012

Aktivitet

Sted og dato

Arr. klub

Præmiering

Udstilling
Sporprøve 3 timer/600 meter

Stouby 15. marts
Hyrup 5. april

DGK
DGK

Gravprøve

DGK

Udstilling
Udstilling - formiddag

Hårup 19. april
Gundsølille 26.
april
Silkeborg 18. maj

DGK
DGK

Excellent 1 med CK
2. præmie med 43 point
1. Præmie
med 70
point og
prøvens
bedste
Excellent 2 med CK,
reservecertifikat
Excellent 4

Udstilling - eftermiddag

Silkeborg 18. maj

DGK

Udstilling

Stepping 29. maj

FDA

Sporprøve 3 timer/600 meter

Rold 14. juni

DGK

Udstilling

DKK

Udstilling

Vejen 21. juni
Frederikshavn 2
.august

DGK

Sporprøve 20 timer/600 meter

Rold 16. august

DGK

Sporprøve 20 timer/600 meter

Tvis 23. august
Hyrup 6.
september

DGK

Sporprøve 40 timer/600 meter

Gravprøve
Udstilling
Udstilling
Udstilling
Udstilling

Hårup 27.
september
Faxe 12. oktober
Herning 1.
november
Herning 2.
november
Vamdrup 15.
november

DGK

Excellent 1 med CK,
BHK1 og reservecertifikat
Excellent 1 med CK,
BHK1, certifikat og BIM
1. præmie med 67
point
Excellent 1 med CK,
BHK4
Excellent 2
2. præmie med 41
point
1. præmie med 58
point
3.præmie med 26
point

DKK

præmie med 67
point
Excellent 2 med CK
Excellent 2 med CK,
BHK3 og reservecertifikat

DKK

Excellent 2

DGK

Excellent 2 med CK

DGK
DGK

1.

Pokal/æresp
ræmie
Ærespræmie
Kennel
Brunmose
Ærespræmie
DGK, Them
Jagtforening
og Kennel
Lykkebjerg

Ærespræmie
Kennel
Telluchi

Forbeholdt
DJK
10+10+5=25
10

10+5=15
10+9=19
10+7=17
10+10=20
10+10+10=30
10
10
15

Hermed
Dansk
Brugschampi
on på grav

20

10
-

I alt

181
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Indsendes senest den 15. december gerne vedlagt et billede til årsskriftet til:
Ove Dam Hedegaard, Moselunden 26, 8963 Auning
Gem evt. en kopi på din computer og send den som vedhæftet fil til Ove Dam Hedegaard
mailto:ove@reklamemaatten.dk
Ejer/fører navn og
adresse:
Tlf.
21211575

Hundens fulde
navn:
Race:

Thorlaif Kjær, Hovedvejen 109, 8581 Nimtofte

Email: thorlaifk@gmail.com

Vallumsøens Mulle

Fødsels
år:

Tysk Ruhåret Hønsehund
Aktivitet

Sted og dato Arr. klub Præmiering

Schweissprøve
400m/3timer

Ramten 6/11 Ruhårsklu
2014
bben
1. præmie

Markprøve lokal

Grenå 8/3
2014

DJK

1. præmie

Markprøve

Hobro 13/9
2014

?

2. præmie

Herning 2/11
DKK udstilling i Herning 2014
DKK

10
10

10

r
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Forbeholdt
DJK

Pokal/ærespræmie

Excellent og
2. bedste tæve i klassen
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10+10+9=29
I alt
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Indsendes senest den 15. december gerne vedlagt et billede til årsskriftet til:

Ove Dam Hedegaard, Moselunden 26, 8963 Auning
Gem evt. en kopi på din computer og send den som vedhæftet fil til Ove Dam Hedegaard
mailto:ove@reklamemaatten.dk
Ejer/fører navn og
adresse:
Martin Mortensen Ahornvej 4 8550 Ryomgård
Tlf. 86395045
E-mail:
martinryom@yahoo.dk
Hundens fulde
navn:
Ln`s Pointmann Piere
Race:

Fødselså
r:
06.06.2011

Pointer
Sted og dato

Markprøve

Grenå 8-3

Markprøve

Labing 23- 3

Apporteringsprøve

Glesborg 10-6

Markprøve

Hegnsvig 3-10

Arr. klub
Djurslandsjagth
undeklub
Danmarks
Jægerforbund
Djurslandsjagth
undeklub
Danmarks
Jægerforbund

Præmiering

Pokal/æresp Forbeholdt
ræmie
DJK

2.Pr

Ærespræmie 9

1.PR

Ærespræmie 10

30. Point 3.v.

Ærespræmie 10+8=18

2.v.

Ærespræmie 9
I alt

46

w w w. d j u
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Hundens fulde
navn:
Race:

Email:

info@buevang.dk

Buevang Valentin

Fødselsår
:
18.2.2013

Korthåret Gravhund, standard
Aktivitet
Udstilling
Udstilling

Sted og dato
Fredericia 9.2
Stouby 15.3

Arr. klub
DKK
DGK

Præmiering
1. pr 2. v
1. pr 1.v BIM

Udstilling
Udstilling
Udstilling
Udstilling
Udstilling
Udstilling
Udstilling

Gundsølille 26.4
Hedensted 17.5
Silkeborg 18.5
Silkeborg 18.5
Stepping 19.5
Vejen 21.6
Vejen 22.6

DGK
DKK
DGK
DGK
FDA
DKK
DKK

2. pr 1.v. BIR
2. pr 1v. BIR
1. pr 1.v BIR
1. pr 1.v BIR
1. pr 1.v BIR
1. pr 1.v BIR
1. pr 1. v BIM

Udstilling
Udstilling

Frederikshavn 2.8
Århus 23.8

DGK
DKK

1.
1.

Udstilling
Udstilling
Udstilling

Fakse 12.10
Herning 1.11
Herning 2.11

DGK
DKK
DKK

1. pr 1.v BIR
1. pr 1.v BIR
1. pr 1.v

Udstilling
spor
Spor

Vamdrup 15.11
Staksrode 5.4
Hårup 27.9

DGK
DGK
DGK

1. pr 1.v BIR
1.pr 71 point
2. pr 40 point

pr 1. v.BIR
pr 1.v BIR

Pokal/ærespr
æmie
Forbeholdt DJK
Ærespræmie
Ærespræmie
+ pokal
Pokal
Ærespræmie

10+10´10=30
10+10+10=30
10+10+10=30

Ærespræmie
+ pokal
Pokal
Ærespræmie
+ pokal
Ærespræmie
+ pokal
Pokal

I alt

15
10
115
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Birkehøj Hundepension
v/ Trille Kjeldsen

Elholtvej 8 • 8581 Nimtofte

86 39 85 11

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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Hvalpen
af Jørgen Katholm

Jeg så dig første gang, da du var mindre
end et døgn gammel. Du var bare 300 gr.
hund. Ikke mere end en håndfuld. Sammen med dine søskende - i alt 4 hanner
og 3 tæver - klumpede du dig sammen
under varmelampen i kassen hos jeres
stolte moder - Ronja. Jeg koncentrerede
mig om tæverne. For det var en af dem,
jeg skulle have. Men Herre Gud - hvad
kan man se på sådant et lille puds.

optages i familien. Din forgænger - Bine
- måtte desværre aflives for tidligt. Så traf
jægerfruen en beslutning om, at vi ikke
skulle have hund igen. Begrundelserne
var, at nu var der ikke længere børn i
hjemmet til at hjælpe med lufteopgaverne og nu skulle friheden for børn og
hunde bruges til en omfattende rejseaktivitet i udlandet. Altså ingen hund. Altså
mindre jagt.

Sidste jagtsæson havde været træls- for
at sige det på jysk. For første gang i 30 år
deltog jeg i jagterne uden som sædvanligt at have en eller to hunde ved min
side. Bevares - det kan ind imellem være
helt fint ikke at have hund med på jagt.
Fint at kunne koncentrere sig om skydningen på fasan- og andejagter. Fint - at
få tildelt en god post på trykjagt. Men
der mangler for mig en væsentlig dimension, hvis jeg jager uden hund.

Jeg savnede en hund i huset. Jeg savnede den under mine morgen- og aftenture rundt om højdedraget - og mest af
alt på jagterne. Jægerfruen savnede også
en hund i huset. Hun indrømmede det
bare ikke. Jeg kender hende gennem et
mangeårigt ægteskab. Jeg kender hendes stædighed og var helt klar over, at
hvis jeg pressede på fik jeg aldrig hund
igen. Jeg omtalte ikke mit savn.

Så er der jo også jagtloven, der stiller krav
om tilstedeværelse af apportør under en
række jagtformer. Det betød, at jeg ikke
kunne gå i skoven og checke om snepperne var kommet og at jeg ikke kunne
slå et slag ud over markerne og se efter
om der skulle ligge en hare. Heller ikke
en aftenstemning - alene med sin hund på andetræk ved søen kunne jeg opleve.
Det føles som alvorlige begrænsninger i
jagtudøvelsen, at være uden hund.
Det var på ingen måde let at komme
frem til beslutningen om, at du skulle

Strategien lykkedes. Jeg fik gennem et af
vore børn refereret en udtalelse fra jægerfruen om ”at hvis jeg ville have hund
igen måtte jeg tage initiativet”. Understøttet af Peter opdrætter kom der pludselig en åbning. Peters Münsterländer Ronja skulle have hvalpe. Hun var blevet
parret med en stor og kraftig hanhund
for at få en god masse i hvalpene. Det
stemte fint med min opfattelse af, at der
skal være ”masse” i en Münsterländer.
Jeg kendte Ronja som en dygtig jagthund
med et dejligt temperament. Hun havde
klaret sig godt på udstillinger, markprøver, apporteringsprøver og schweissprø-

15

ve. Jeg kendte Ronjas moder, der havde
klaret sig fornemt i alt til faget hørende
incl. brugsklasse og vinderklasse. Peter
ville gerne sælge mig en hvalp og han
tilbød at tage den i pleje, når jeg skulle
ledsage jægerfruen på rejser.
Jeg fik tilladelse til at erhverve dig. Jeg
så dig og dine søskende hver uge. Hver
gang var der sket en fantastisk forandring
i jeres størrelse og aktivitetsniveau. Jeg
kikkede dig ud tidligt, som den hvalp jeg
gerne ville have. Du var den frækkeste.
Altid i slagsmål. Den der altid skulle påkalde sig opmærksomhed og prøve at
forcere brættet, der forhindrede kuldet
i at forlade køkkenet, hvor hvalpekassen stod. Du havde nogle gode stærke
benstammer og nogle flotte aftegninger
med et brunt dække over det meste af
ryggen. Dig ville jeg gerne have. Du blev
min - og på 8 ugers dagen blev du hjembragt.
Alt var naturligvis klar til modtagelsen.
Alle remedierne. Hundekurv, mad- og
drikkeskåle, halsbånd, remme, fløjte,
hvalpefoder m.v. Og så naturligvis fasanvinger, harerskind, tennisbolde og yderligere en mængde forskellige apport
emner. Ja- om det så var blod af rå- og
sikavildt til træning i schweissarbejde, så
lå det klart i dybfryseren.
Så sad du der i den alt for store hundekurv. Nuttet så du ud. Af fornem afstamning. Opdrættet under helt optimale
forhold hos en familie, der gav hvalpekuldet stor opmærksomhed og kontakt.
Ninka var du navngivet. Bare 8 uger
gammel. Gud ved om du kan løfte arven
efter de tre Münsterländere, jeg har haft
før dig? Gud ved om jeg kan få samme
tætte og hengivne forhold til dig, som
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jeg havde til dem? Gud ved om du vil
komme til at forstå mig ligeså godt som
de gjorde - og ligeså godt som jeg forstod
dem? Der bliver i sandhed noget at leve
op til.
Det begyndte med Puggi. Jeg var blevet
gift med jægerfruen. Havde fået hus og
søn. Så var tiden kommet til at jeg også
skulle have jagthund. Min genbo og jagtkammerat - Orla - havde en dygtig hund.
En Münsterländer. Sådan en ville jeg også
gerne have. Racen var på det tidspunkt
ny i Danmark. Ruhårs - og korthårsfolk
havde kun skuldertræk til overs for den
nye kontinentale race. Der var en annonce i avisen om et kuld Münsterländer hvalpe. Med kone og søn kørte jeg til
opdrætteren. Det endte naturligvis med
at vi kom derfra med en hvalp. Hundekurv, halsbånd og line blev købt på vejen
hjem. Det var et meget spontant køb.
Puggi var min første jagthund. Jeg begik
mange fejl i træningen af hende. Det ser
jeg nu på baggrund af den erfaring, som
jeg har fået. Jeg husker, at Puggi forbløffede mig den allerførste gang hun var for
råvildt i en alder af knap et år. I et meget
kuperet terræn skød jeg et bukkelam, der
rullede ned af en skrænt. Puggi dukkede
op på toppen af skrænten og tog her fra
et par kæmpe spring for så at sidde i struben på lammet. En sand demonstration
i reaktion udelukkende på baggrund af
instinkt og arveanlæg.
Hele 16 år fik vi sammen - Puggi og jeg.
En dygtig, grundig og alsidig hund udviklede hun sig til. Derfor var der ingen
tvivl, da hendes afløser skulle findes. Det
skulle naturligvis også være en Münsterländer. Det skyldes også at Dansk Münsterländer Klub var kommet i god gænge.

Det var spændende at følge klubbens
arbejde og konstatere en meget positiv
udvikling hvad angår hundenes eksteriør, temperament, og resultater. En god
klub – og godt avlsarbejde sikrede dette.
Heldigvis lykkedes det at fastholde Münsterländeren, som jagthund og undgå at
den også blev almindelig udbredt som
familie - og skødehund.
Den næste i rækken var Bianca. Hun
kom fra Moltesen. Han havde en af
Dansk Münsterländer Klubs bedste
avlshanner igennem 1970’erne - Vingsbjergs Duff, som blev parret med sin
egen datter. Den indavl gav et godt kuld
hvalpe - A kuldet. Succesen blev gentaget. Jeg fik lov at udtage den første tævehvalp af B kuldet og hjembragte Bianca.
Hun udviklede sig til en flot, velbygget
og robust hund med et fantastisk godt
hårlag. En meget effektiv vildtfinder og
apportør. Hun klarede sig godt på apporteringsprøver. Blev 4 år i træk- med
maksimumpoints - bedste Münsterländer på den store vand- og slæbeprøve
ved Skanderborg. Det femte år tabte
hun - med samme points - til en yngre
søster fra Moltesens D kuld.
Biancas gode anlæg for slæb udnyttede jeg. Blev der skudt til harer, der ikke
faldt umiddelbart, satte jeg altid Bianca
på sporet. Det blev til mange harer, som
hun stolt kom og afleverede - ofte efter
en meget lang udredning af sporet. Da
jeg en aften flåede to harer, som hun på
den måde havde leveret i løbet af dagen, fandt jeg to hagl i den ene og tre i
den anden.
Binca blev også en god schweisshund.
Da hun blev ældre gik vi altid schweiss
uden rem. Bianca søgte frem på sporet.

Jeg fulgte bagefter. Hvis hun kom for
langt frem stoppede hun op. Vendte hovedet mod mig. Stod bomstille indtil jeg
atter var med.
Så forsatte hun roligt igen. Det samarbejde med Bianca er det foreløbigt længste og mest indforståede jeg har opnået
med mine hunde.
Så fulgte Bine. Opdrætteren var Dansk
Münsterländer Klubs formand. Afstamningen naturligvis helt i orden. En stærk
og velbygget hund, som blev en særdeles
god apportør. Hun havde et dårligt hårlag uden underuld. Det var et problem.
På andejagterne sidst på året frøs hun
ganske forfærdeligt. Som den ærlige og
pålidelige hund hun var, gik hun alligevel i det kolde vand. Synd var det. Det
illustrerer vigtigheden af, at vi i avlsarbejdet satser på hunde, der naturligvis har
de jagtlige egenskaber i orden, men som
også er i orden hvad angår eksteriør.
Bines speciale blev drivjagt på rå- og sikavildt. Drev på sikavildt er noget helt
andet end drev på rå- og kronvildt. Sika
ligger ofte meget fast i tætte tykninger og
brombærkrat. Eller sikavildet bliver stående i tykningerne. Tripper lidt rundt.
Forvirer hundene, men kommer ikke ud.
Bine kunne sætte dem ud. Eller hun tog
stand for dem i bregne- og brombærkrat.
Derfor gik hun altid med sneppeklokke
på drivjagt. Jeg kunne gå efter stedet,
hvor klokken blev tavs og selv komme
til skud, når hun på kommando rejste sikaen. Eller jeg kunne varsko de nærmeste skytter med råbet ”SIKA”. Modig var
Bine også. Hun holdt sig ikke tilbage for
at gå i struben på anskudt sikavildt. En
ikke helt ufarlig opgave, hvis der er tale
om en hind, der med skarpe klove søger
at sparke hunden væk. For slet ikke at
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tale om farligheden af en hjort med en
vægt op mod 60 kg.
Der blev tomt i huset da Bine blev aflivet. Det blev mindre spændende på
jagterne uden hund. Heldigvis har jeg
nu dig - Ninka - men som du forstår, er
der noget at leve op til med de forgængere du har haft.
Du er nu blevet 13 måneder. Jeg tog dig
med på efterårets jagter, som jeg altid
har gjort med mine unghunde. Det er
ud fra en tro på at, det primært gælder
om at få jagtglæde og vildtfinderegenskaber udviklet, selvom det koster hvad
angår lydighed.
Din første jagtsæson er netop sluttet.
Hvad nåede vi så? Viste du anlæg? Er
der noget at bygge videre på under forårets- og sommerens træning? Svaret er
ubetinget - JA. Det har været spændende at følge din udvikling. Din dagbog
fastholder forløbet.
19. november: Du kommer til verden.
Bliver få dage efter øremærketatoveret
og får Dansk Kennel Klubs registreringsnummer 22303/98.
14. januar: Du ankommer til dit nye
hjem 8 uger gammel. Helt fra starten
anerkender du mig som ”overhund”.
Med jægerfruen har du en magtkamp,
der varer et par uger. Fræk og provokerende er du over for hende. Så truer hun med at annoncere dig til salg i
avisen. Det hjælper og du anerkender,
at hun også har noget at skulle have
sagt i huset. Træningen starter med det
samme. Hver gang du skal passere en
dør, forlanger jeg, at du skal sætte dig
og først gå igennem, når du får tilladel-
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se. Det udvikler, at din opmærksomhed
koncentreres mod mig og udvikler din
selvkontrol. Det fører vi hurtigt videre til
apportering, som starter med at jeg triller
en tennisbold afsted på gulvet. Du bliver siddende indtil du får kommandoen
”apport”. Så hurtigt efter bolden, som du
stolt kommer tilbage med og efter få lektioner afleverer på kommando.
6. marts: Du er blevet 3½ måned. Apportering øver vi daglig under vore morgen- og aftenture omkring højdedraget.
På vor rute er der et buskads, hvor der
altid er solsorte. Du elsker at brase igennem og lette solsortene. Jeg noterer mig
din jagtiver. Vi er en tur i ”Plantagen”.
Går gennem en afdeling med gamle fyr.
Du slår pludselig ud mod vinden med
vibrerende næsebor. Jeg følger efter. En
sneppe rejser. Din første.
6. april: Nu er du 4½ måned og din
træning skal til at være alvor. Vi starter
i regi af Jagthundeklubben på kursus
i grunddressur. På holdet er der to af
dine søskende. De andre hunde er noget ældre. Det drejer sig om øvelser i
at gå en dressurbane (gå hinter med og
uden line, sid, afdækning, indkald, dæk
på vejen ind, på plads) samt om skjult
afdækning, apportering og vandapportering. Du gør pæne fremskridt i løbet
af træningsaftenerne.
13. juni: Så er du blevet 6 måneder
og skal til din første eksamen ved dressurafslutning. Det går pænt i de forskellige øvelser. Du scorer maksimumpoints
bortset fra dressurbane, hvor det kniber
med at dække ned under indkald. Der
ryger 3 points. Resultatet bliver 57 points
af 60 mulige. Det rækker til en placering
som 2. vinder efter en 1½ år gammel

Pointer, som fik 58 points. Ganske pænt
af en hvalp som dig.
24. juli: Din første udstilling - 7 måneder
gammel. Det er Certifikatudstillingen for
Ruhår, Korthår og Kleiner Münsterländer
i Vingstedcenteret. Du starter i hvalpeklassen, som skal dømmes af Per P. Han
er en rutineret dommer, der første gang
dømte en af dine forgængere - Bianca
- for 20 år siden. Da jeg ser dine konkurrenter, er jeg klar over, at der er betydelig mere ”masse” i dig og at du fysisk er
langt mere udviklet end dem. Det bliver
da også til en fin bedømmelse, der lyder:
”Godt bid og tandsæt. Hoved med gode
profillinier. Rigelig bred skalle. Meget velansatte ører. Kraftig hals med god længde. God overgang til nakken. Stærk ryg.
Rigelig lang men muskuløs ryg. Pænt
kryds med velansat hale. Velanlagt skulder. Rummelig, passende dyb og lang
brystkasse. Kraftige lemmer. Gode poter.
Godt hårlag og faner for alderen. Velstillet og velgående”.
Det blev til en placering som 1. vinder
i klassen med karakteristik ”særdeles lovende”. Tak for det Per P. Det lover godt.
5. august: Vi er fortsat med endnu et
dressurkursus med fokus på apportering
og slæb.
’Du bibringer mig et chok ved at vise
tendens til at være skudræd. Ved apporteringsøvelsen anvendes en dummy,
som skydes ud. Det giver et højt skarpt
smæld, som du bliver skræmt af. Dog
ikke mere end at du gennemfører apporteringen. Har vi et problem?
14. august: Så er du 9 måneder gam-

mel. Jeg har fortalt Peter opdrætter, at
vi er startet på schweisstræningen. Det
synes han er fint. Telefonen ringer. Det
er Peter. Han meddeler af der i byens
anlæg (bypark) er blevet skudt til et stykke råvildt. Der er kraftig schweiss på
anskudsstedet. Han vil gerne have, at vi
kommer med det samme og foretager
en eftersøgning. Det gør vi. Peter anviser
”anskudsstedet”. Der var virkelig meget
schweiss. Det var der også på det vel
100 meter lange spor. Jeg tror Peter må
have brugt en liter blod, da han lagde
sporet. Du har ingen problemer med at
følge sporet. Da det slår et knæk ryger
du af sporet, men runderer fint og samler sporet op igen. Vi kommer frem til en
tæt buskbeplantning. Der ligger ”dyret”
i form af et stykke skind af råvildt. Opdrætter og ejer/fører er særdeles tilfredse
med din præstation.
2. september: Du er 9½ måneder gammel med på din første jagt. Det er aftenjagt på ænder, der drives op fra søerne. Jeg har bedt om en fjern sidepost
for at det ikke skal blive for hektisk for
dig. Jeg sidder på min jagtstol med dig
ved siden. Der kommer en and, som jeg
skyder forbi på. Skuddet forskrækker dig
så meget, at du springer op på skødet af
mig. Det er ikke godt. Så har vi altså et
problem!. Du er skudræd. Det har jeg
aldrig oplevet før.
Heldigvis løser problemet sig. Medens jeg prøver at berolige dig, smider
en anskudt and sig i rørene foran os.
Kommandoen ”apport” - og du lystrer
omgående og henter anden. Lidt efter
skyder jeg en and, som falder langt bag
os i pilekrattet. Du apporterer perfekt.
Siden har vi ikke haft problemer overhovedet.
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12. september: Atter aftenjagt på ænder ved søerne. Eskild får post nr. 1. Da
han bliver sat af, advarer jeg ham mod at
skyde ænder, der falder i rørskoven omkring bækken. Jeg ved af bitter erfaring,
at vi ofte mister ænder, der falder der.
Selv har jeg en post på en klittop. Jeg
skyder to ænder, som falder langt borte
i gyvelkrat. Du gennemfører de to, ikke
helt lette apporteringer, perfekt.
Da der er blæst af, går vi til Eskilds
post. Han har haft gode chancer, men
mangler en and, der vingeskudt faldt i
tæt gyvel. Den bringer du hurtigt. Han
mangler også tre ænder, der netop faldt
i den tætte rørskov omkring bækken.
Han anviser stederne. Jeg starter dig.
Hurtigt har vi de to første ænder, selvom rørskoven er næsten ufremkommelig med gamle rør fra sidste år, der ligger
på tværs i bunden. Den tredje and er
faldet på den modsatte side af bækken.
Også den får du hentet hjem inden for
kort tid. Det kunne se ud som om jeg
har fået en god apportør.
28. november: Så er du 12 måneder. Vi
har haft en lille drivjagt på råvildt. Da vi
sidder i jagtstuen og hygger os med en
øl efter jagten, inviterer Frode pludselig
på et andetræk. Det bliver et virkeligt
godt træk, hvor der hele tiden er ænder
i luften. Vi har fået en post ved kanten af
Frodes store sø. Vi kommer derud ad et
spor, der er slået gennem rørskoven. Står
i sjapvand. Jeg skyder syv ænder, hvoraf
de seks falder i rørskoven. En efter en
henter du dem hjem. Da trækket er forbi
mangler jeg kun den and, som jeg fik i et
højt skud, med det resultat at den faldt
langt inde i skoven. Den må vi have Pers
gamle og rutinerede Münsterländer til at
finde. Dog seks af syv ænder apporteret
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af dig. Ganske godt under de ikke helt
lette forhold.
12. december: Vi er på klapjagt på gården. Der er meget råvildt i såterne. Det
giver ”musik” og liv i såterne og kan nok
holde skytterne årvågne. Til gengæld står
vi i drivkæden ind imellem og er uden
hunde. Der falder skud fra en sidepost.
Da såten er blæst af, kobler jeg dig og vi
går ud til sideposten. Det er godsinspektøren, som har skudt til en hare. Han er
usikker på om han har ramt, idet haren
forsvandt i en afdeling unge graner. Der
er allerede to hunde på opgaven. Deres
eftersøgning slutter resultatløs. Din moder - Ronja - og du bliver sluppet. Der
går en rum tid. Så hører jeg dig langt
borte i en kort hetz. En hare skriger. Lidt
efter kommer du ud af granerne og afleverer stolt en stor hare.
30. december: Årets sidste jagt. Drivjagt
på gården på råvildt. Du er nu 13 måneder gammel. Vi driver den sydligste såt
mod nord. Jeg går på kanten af skrænten
oven for heden. Du har haft drev med
råvildt, men er nu langt fremme i såten.
Pludselig kommer der en buk listende
bagud. Jeg skyder til den på ca. 15 meter. Den tegner ikke. Forsvinder bag et
tæt fyrrekrat. Pokkers !!! Jeg fløjter dig
ind. Får dig til at falde lidt til ro. Anviser
dig stedet, hvor bukken forsvandt. Du
søger frem. Bukken ligger der ikke umiddelbart. Jeg bliver stående og lytter intens til sneppeklokken, som jeg nu hører
ude fra heden. Så er der hals. Jeg ser dig
ude i heden ca. 150 meter fremme. Du
driver med et stykke råvildt. Du er tæt
på det. Så skjules du og dyret af gyvel,
enebær og fyr. Klokken er tavs. Jeg løber
frem i den retning, hvor jeg sidst hørte
klokken. Der ligger du i lyngen. Med et

kraftigt greb i struben på dyret, der næsten er forendt. Det er bukken. Jeg giver
den nakkestikket. Og så roser jeg dig.
Meget og vedvarende.
Da jeg et par dage senere, under forlægningen, ser bukken, er jeg spændt
på om der er hundebid i køllerne. Det
er ikke tilfældet. Kun et strubebid og så
hagl nr. 3 i hjerte og lungeregionen.

Din første jagtsæson er slut. Det tegner
godt. Jeg har fået en hund, der viser talent for det jeg mest har brug for. En pålidelig apportør på andejagt. En god drivende hund, der går med hals på rå- og
sikavild. En schweisshund, der kan klare
de almindeligt forkomne eftersøgninger.
Forhåbentlig får du og jeg mange gode
jagtoplevelser sammen i årene, der kommer.
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Vi har alt til din jagthund!
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Vand og Slæb 2014
VSA i Ryomgård var igen i år en fornøjelse

Nikko havde ikke glemt det hele, men
han er ikke let at have med at gøre. Der
er konstant høj tænding. Problemet var
at få ham dysset ned og til at gå i vand på
ordre, og ikke på synet/lyd. Jeg vil fremhæve de tre personer, der var ansvarlige
for vand og slæb. Pia, Karl og Christian
Holm. De stod virkelig på hovedet for, at
det skulle lykkedes.

dede vi med at overbevise Nikko om, at
der var noget at hente. Det var ikke let.
Apporter i modvind var ikke et problem.
Der var fært. Christian holdt ham, og jeg
kaldte på ham, så kom han, men over
land. Når han kom i vind, så hentede
han anden. Ved fælles anstrengelser fik
vi ham til at gå i vandet efter den første
and, og til tider også nr. to.

Slæbet fik Karl og jeg rimeligt hurtigt styr
på. Duerne var noget svingende Pia gjorde et stort arbejde med at lægge duer
ud. Han fattede det til sidst, og blev god
til at få dem hjem. Vand - her var problemer. Nikko er glad for vand, og vil gerne
løbe og gå i vandet, men at få ham ud
efter noget, som han ikke har set falde,
var et problem. Christian, Pia og jeg forsøgte mange tiltag. And, der var smidt ud
- intet problem. Gemt and - der arbej-

Jeg må sige, at de tre instruktører gjorde
et meget stort stykke arbejde. Snakkede
med andre om, hvad vi kunne forsøge
os med. Til afslutningen var jeg noget
spændt, men vi gik igennem og blev vinder. Det kostede godt nok en kastet sten
til den sidste and, som vejledning til hunden. Jeg vil gerne endnu en gang sige tak
for det store arbejde i har gjort for mig.
Mogens Andersen

Mogens Andersens korthår Nico i stand
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SKYDETRÆNING
POLTERABEND
Kontakt: 31 19 49 90
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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.
Gravering:
Af hensyn til ens gravering, bedes pokalen graveret hos guldsmeden i Kolind. Klubben betaler omkostningerne for dette.
Udsat første gang i 2006.
Vindere af Arne Thorups Vandrepokal:
2010

Frank Rasmussen, Balle

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

2011

Tonny Nielsen, Grenaa

KLM., Lille rævs B. Bessi.....................................85 p.

2012

Tommy Bloch, Grenaa

Ruhår, Hansi .....................................................78 p.

2013

Niels Bertram Mikkelsen, Ebeltoft

Gl. dansk, Charlie...............................................70 p.

2014

Lars Kristensen, Glesborg

Ruhår, Østervangens Bjørk.................................84 p.

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
2011
2012
2013
2014

Niels B. Mikkelsen
Niels B. Mikkelsen
Niels B. Mikkelsen
Christian Holm Pedersen
Pia Nielsen

Gl. dansk, KBHV 2010 Charletan’s Diktat...........................121 p.
Gl. dansk, Charletans Diktat...............................................113 p.
Gl. dansk, Charletans Etna..................................................134 p.
Ruhåret, Vallumsøens Nellye..............................................119 p.
KLM. Bounti.......................................................................122 p.
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Løbesæsonen er ved at komme godt i gang
Det er blevet populært at samle hele virksomheden omkring sæsonens mange store
motionsløb - det giver sammenhold og er altid en god mulighed for at vise flaget.
Freka er klar med nogle gode tilbud på lækre løbetrøjer.

eks.:

GAME Active | FLATLOCK
Funktionel T-shirt med smarte
flatlock-stikninger i kontrastfarve.
Permanent svedtransporterende,
åndbar og hurtigttørrende.
Damemodel let figursyet.
100 % funktionel polyester
S - M - L - XL - 2XL - 3XL
Logotryk bryst en farve á kr. 22,Logotryk ryg en farve á kr. 29,Ring eller skriv for tilbud på mere end 10 stk., samt logotryk i flere farver!

Vi laver også:

Freka Grafisk - Ryomgaard - Tlf 7022 7026 - www.freka.dk - freka@freka.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.
Vindere af pokalen
2010. Carsten Sørensen, Ålsrode

Pointer, Midas ...............................................................34 p.

2011

Jens Ole Nielsen, Balle

Breton Aabu...................................................................73 p.

2012

Ove S. Pedersen, Ryomgård

Pointer, Renitoft E2 Blitz.................................................57 p.

2013

Martin Mortensen, Ryomgård

Pointer, LN’s Pointmann Piere.........................................42 p.

2014

Martin Mortensen; Ryomgård

Pointer, LN’s Pointmann Piere.........................................46 p.
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ÅRSPOKALER

Kennel Rævestiens Vandrepokal 2
Pokalen er udsat af Flemming Udengaard, Ebeltoft i 2014.
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 2014.
Vindere af pokalen
2014 Gert Sønderskov

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 pokalen
2010

Martin Mortensen, Ryomgård

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

2011

Mogens Andersen, Glesborg

Korthår, Bredsgårda Nikko .................................60 p.

2012

Ove Dam Hedegård

Labrador, Odin..................................................60 p.

2013

Peter Lauersen, Grenå

Ruhår, Rass........................................................58 p.

2014

Tina Parholt - Til ejendom -

Ruhår, Bastian ...................................................58 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 pokalen:
2010

Benny Nielsen, Hyllested

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

2011

Benny Nielsen, Hyllested

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

2012

Tonny Nielsen, Grenaa

KLM., Lille Rævs Bessi........................................30 p.

2013

Bjarke Hentze

Ruhår, Lillehedens C. Rollo.................................30 p.

2014

Mogens Andersen

Korthår, Nico......................................................28 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
2010

Erik Falk Hansen, Ginnerup

Ruhår, Østervangen’s Taroc..............................232 p.

2011

Bjarke Hentze, Skødstrup

Ruhår, Lille Hedens C. Rollo.............................232 p.

2012

Bjarke Hentze, Skødstrup

Ruhår, Lille Hedens C. Rollo.............................232 p.

2013

Tommy Block

Ruhår, Hansi....................................................232 p.

2014

Bjarke Hentze, Skødstrup

Ruhår, Lille Hedens C. Rollo.............................232 p.

Djurslands Jagthundeklubs
Konkurrence Pokal
Pokalen udsættes hvert år på Djurslands Jagthundeklub’s markprøve til bedste hund i vinderklassen, kontinental race, dog skal hunden kunne præstere 1. p. 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 2014.
Vindere af pokalen
2014

Tine Broen Nielsen, Øster Hornum

KLM, Hedeskov’s Mettevons
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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:
Vindere af pokalen:
2011 ikke uddelt
2012

ikke uddelt

2013

ikke uddelt

2014

Fritz Friberg

Gordon Zetter, Dixie

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:
2010

Ikke uddelt

2011

Ikke uddelt

2012
2013
2014

Ikke uddelt
ikke uddelt
Carsten Sørensen, Ålsrode
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Pointer, Kvinto

MARKPRØVER - ENGELSKE HUNDE

Fuglede Jørgensens Vandrepokal
(„Fiduspokalen“, „Emnepokalen“) Bedste hund af engelsk race, markprøve.
Udsat første gang i 1985
Vindere af pokalen:
2010

Michael Strømberg, Rønde

Gordon Setter, Østdalen’s Chok

2011

Martin Mortensen, Ryomgård

Pointer, Bent’s Emir

2012

Jens Ole Nielsen, Balle

Breton, Aabu

2013

Michael Strømberg

Gordon Setter, Nymarkens Dodo

2014

Lars Harbo, Mørke

Irsk Setter, Iris
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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 pokalen:
2010 Rasmus Iversen, Trustrup
2011 Kurt Bækgård, Randers
2012 Cynthia Jensen
2013 Rasmus Iversen, Trustrup
2014 Peter Jensen

Korthåret gravhund, Speedy...............................72 p.
Jack Russel terrier, Skipper..................................72 p.
Jack Russel terrier, Flicka.....................................73 p.
Jack Russel terrier, Tyson.....................................75 p.
Jack Russel terrier, Kvik.......................................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 pokalen:
2010 Frederik Busch, Rønde
2011 Kurt Bækgård, Randers
2012 Cynthia Jensen
2013 Rasmus Iversen, Trustrup
2014 Peter Jensen

Jack Russel terrier, Jackie....................................64 p.
Jack Russel terrier, Skipper..................................72 p.
Jack Russel terrier, Flicka.....................................73 p.
Jack Russel terrier, Tyson.....................................75 p.
Jack Russel terrier, Kvik.......................................72 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 pokalen
2010 Rasmus Iversen, Trustrup
2011 ikke uddelt
2012 Henrik Blichfeld
2013 ikke uddelt
2014 Peter Høeg

32

Korthåret gravhund, Speedy...............................72 p.
Ruhåret gravhund, Bjørk.....................................72 p.
Ruhåret gravhund, Kiwi......................................67 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 pokalen:
2010 ikke uddelt
2011

Mogens Nielsen, Grenaa

2012

ikke uddelt

2013

ikke uddelt

2014

ikke uddelt

Ruhår, Østervangens Frida

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 pokalen:
2010 Bjarke Hentze, Skødstrup

Lilleheden’s C. Rollo

2011

Ikke uddelt

2012

Mogens Nielsen, Grenaa

Ruhår, Østervagens Frida

2013

Niels Bertram Mikkelsen, Ebeltoft

Gl. dansk hønsehund ,Charletan’s Etna

2014

Thorlaif Kjær, Nimtofte

Ruhår, Vallumsøens Mulle
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MARKPRØVER - KONTINENTALE HUNDE

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 pokalen:
2010
2011
2012
2013

Marianne Hummelgaard, Grenå
Tonny Nielsen
Flemming Kristensen, Solbjerg
Thorlaif Kjær, Nimtofte

Gl. dansk hønsehund, Sony
KLM., Lille Rævs Bessi
KLM., Anton
Ruhår, Vallumsøens Mulle

2014

Karl Hansen, Risskov

KLM., Hedeskovs Junker

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 pokalen:
2010
2011
2012
2013

Thomas Rønhoff
Klaus Kroer Nielsen, Grenaa
Johannes Mørk, Hedeskov
Simon Laursen, Grenaa

KLM., Hedeskov’s Calvin
KLM., Bonjami`s Hannibal
KLM., Hedeskov´s Henna
KLM., Høgstofts Ronja

2014

Thomas Møller, Thorsager

Korthår, Loke
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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 pokalen:
2010

Carsten Sørensen, Ålsrode

Pointer, Midas

2011

Lars Kejser, Glesborg

Labrador, Adda

2012

Lars Kejser, Glesborg

Labrador, Adda

2013

Tommy Block

Ruhår, Hansi

2014

Hans Ole Frederiksen

KLM, Huxzi

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
Vindere af pokalen:
2010

Keld Henriksen, Thorsager

Ruhår, Kenzo

2011

Johannse Mørk, Hedeskov

Hedeskovs Henna

2012

Hans Ole Frederiksen, Hinnerup

KLM., Huxzi

2013

Martin Mortensen, Ryomgård

Pointer, LN’s Pointmann Pierie

2014

Peter Tylvad

Labrador, Skipper
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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:
2010

Jens Alling, Grenå

Sp. spaniel

2011

Bjarke Hentze

Ruhår, Lillehedens C. Rollo

2012

Tommy Hougård, Nørager

Ruhår, Aja

2013

Bjarke Hentze

Ruhår, Lillehedens C. Rolle

2014

Bjarke Hentze

Ruhår, Lillehedens C. Rolle
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Alle pokaler skal afleveres til
foreningens pokalansvarlige senest på generalforsamlingen.
Der kan træffes aftale om aflevering til bestyrelsesmedlemmer inden.
Ved manglende aflevering bliver porto krediteret hos den, der har pokalen.
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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
2011 ................................................180
2012................................................208
2013................................................152
2014................................................175

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 foregår.
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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AUNING & GRENAA
TLF: 86 48 10 20
www.pito-pet.dk

