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Djurslands

Jagthundeklub
// Årsberetning 2015

Vallumsøens Njal i stand ved forårstræningen

www.djurslandsjagthundeklub.dk

Bestyrelsen
Formand:
Ove Dam Hedegaard
Moselunden 26, 8963 Auning.........................................................Tlf. 3119 4990
E-mail: ove@reklamemaatten.dk
Kasserer:
Thorlaif Kjær
Hovedvejen 109, 8581 Nimtofte ...................................................Tlf. 2121 1575
E-mail: thorlaifk@gmail.com
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
Niels Bertram Mikkelsen
Dråby Kærvej 8, 8400 Ebeltoft..................................... Tlf.  8634 3657 / 2521 9334
E-mail: n.b.mikkelsen@mail.dk
Lars Kristensen
Tustrupvej 7, 8585 Glesborg...................................... Tlf. 8638 6966 / 2026 6966
E-mail: lkkk@nrdn.dk
Webmaster:
Johannes Mørch
Pindstrupvej 19, Hedeskov, 8410 Rønde........................................ Tlf. 8637 9378
E-mail: johs.mail.dk
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Formandsberetning
for DJK 2015
Det har igen været et godt år for klubben. Der har været god tilslutning til
vore kurser. Det er i virkeligheden godt
at være formand for noget, som kører og
er i udvikling.
Den 25. februar havde vi for første gang
generalforsamling på Kulturperronen i
Auning. Der mødte 24 medlemmer op,
som jeg vurderer, må være et udtryk for
at tingene flasker sig. Jeg synes dog, at
det ville være rarere, hvis der var flere
til at deltage i den demokratiske del på
sådan en aften. Jørgen Rasmussen takkede af i bestyrelsen, og i stedet valgte
forsamlingen Thorlaif Kjær, som i dag
bestrider posten som kasserer. Jørgen
har alle dage gjort et godt stykke arbejde for klubben, og det takker vi har for.
Heldigvis er der opgaver, som Jørgen
skal tage sig af i klubben, så han ikke
glemmer os i tilværelsen som pensionist.
Det var en enig forsamling, der vedtog
en stigning i kontingentet fra 150 kr. til
175 kr. Klubben står overfor en udvidelse af vandhullet ved Grenå Enge, som
vil løbe op i 20.000 kr. - 25.000 kr. Vi
forsøger selvfølgelig at få tilskud diverse steder fra, men vi så nødsaget til at
dække os rigtigt ind. Vanen tro blev der
også uddelt pokaler på aftenen. Martin
Mortensen fik overrakt Sigvald Jensens
Store Mindepokal for mest vindende
engelske hund. Pia Nielsen fik Nimbus
Pokalen for mest vindende stående eller stødende hund, og sidst fik Vibeke
og Gert Sønderskov Kennel Rævestiens

Vandrepokal 2 for årets bedste drivende
hund. Vi har en præmie på 2 flasker vin
til den bedste historie til Årsskriftet. 2014
blev de vundet af Jørgen Katholm for
hans bidrag. Vi modtager meget gerne
flere af den slags.
Den lokale forårsmarkprøve er lidt af et
tilløbsstykke. Jørgen Rasmussen, der var
prøveleder, havde fornøjelsen af 24 tilmeldte hunde. Det var en god dag med
højt humør. I Unghundeklassen for engelske hunde fik Martin Mortensen med
pointer Mati en 1. præmie og Poul Erik
Sørensens Vandrepokal, og Michael
Strømberg med engelsk setter modtog
emnepokalen. I Åbenklasse for engelske hunde vandt Carsten Sørensen med
pointer Kvinto en 1. præmie og Per Udsens Vandrepokal, og Fritz Friberg med
gordon setter Dixie vandt ligeledes en 1.
præmie, og Harry Møllers Vandrepokal.
I Vinderklassen for engelske hunde blev
Martin Mortensen 1. vinder med pointer Pierre og modtog Johan Christensens
Vandrepokal. I den kontinentale afdeling
for Unghunde vandt Thomas Møller en
1. præmie med korthåret hønsehund
Loke, og modtog Erik Storegaards Vandrepokal, samt emnepokalen. Preben
Birkmann med gl. dansk hønsehund
Dinna fik ligeledes en 1. præmie og tog
førerpokalen Rasmus Sørensens Vandrepokal med hjem. I Vinderklassen vandt
Christian Holm Petersen med ruhåret
hønsehund Nellie Djurslands Jagthundeklubs Konkurrencepokal. Stort tillykke
med det.
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En dag i marts fik jeg en anderledes
henvendelse fra Auning Handelsudvalg.
Man havde lyst til at sætte fokus på foreningerne i kommunen, som også er en
vigtig faktor for handelslivet. Vi fik frit
spil, og ingen begrænsning. Handelsudvalget sørgede for annoncering af klubben på storskærm og i aviserne. Jeg fik
kontakt til registreret schweisshundefører Preben Mulbjerg, som også gerne
ville lege med. Derudover ville SKAT stille med en narkohund, som også skulle
vise sine færdigheder. Det blev til et par
gode timer i afslappet stemning, hvor en
håndfuld fra klubben gav information
om, og opvisning på, hvad vi kan. Jeg
tror, at vi vinder stor respekt for vores
arbejde med hundene ved disse lejligheder, og ser personligt gerne, at vi deltager i flere af dem.
Der har været god tilslutning til træningen i år. Det vil altid gå lidt op i nogle
klasser, og lidt ned i andre fra år til år. I

2014 havde en enorm tilgang på Begynderniveau, men kun 2 - 3 til Schweiss.
I 2015 var det lige omvendt. Men med
mere en 100 hunde tilmeldt de forskellige kurser kan vi kun være tilfredse. Vi
skal naturligvis hele tiden kigge på, hvordan vi får flere ind i klubben. Og det gør
vi bl.a. med et træningsforløb med start
i slutningen af august, hvor der ellers er
meget stille i klubben. Annonceringen
er også vigtig, men desværre også blevet
meget dyr. Men vi har fokus på det.
Træningsafslutningen den 7. juni var fint
tilrettelagt med terræn ved engene og
hos Lars Kjær. Det gav luft til at afvikle
dagen på lidt kortere tid. Det kan stadig
gøres bedre, da vi lærer noget hver gang.
Men alt i alt, så var det en god dag. Der
mødte knap 25 hunde op, hvilket er godt
nok, men vi vil da gerne se flere. Derfor
har bestyrelsen besluttet, at afslutningen
fremover skal være en del af kurset, som
man selvfølgelig deltager i. Hos Begyn-

Bounty under træning til fuldbrugsprøve
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derne fik Martin Mortensen fuldt hus
med 60 point med sin pointer Mati, og
fik derfor Tinne Alrøe Parholts Vandrepokal med sig hjem. I klassen for Øvede
hunde løb Mads Madsen med labrador
Max af med 1. pladsen og Arne Thorups
Vandrepokal, da de sammen sikrede
sig 77 point. Udvidet Apportering blev
vundet af Odin og jeg med 228 point.
Vi havde Vejmandens Vandrepokal med
hjem i bilen. De 3 bedste hunde fra hver
klasse sikrede sig en plads i Østjyllandsdysten. Vand, slæb og apportering blev
vundet af Tonny Nielsen med 28 point.
Tonny vandt dermed Djurslands Jagthundeklubs Vandrepokal for 3. gang, og dvs.
til ejendom. Tonny valgte dog at genudsætte pokalen til klubben.
Tirsdag den 10. juni lagde Lars Kjær igen
terræn til vores Lokale Apporteringsprøve. Det er et dejligt sted, hvor der kan laves nogle gode udfordringer for hunden
og hundefører. Det er en hyggelig aften,
hvor tonen er ganske uformel. For nogen
meget uformel. Desværre var der ingen
hunde under 2 år med, så vi kunne ikke
uddele pokal i det klassement. Til gengæld så fik 5 hunde over 2 år max. point
(30), og måtte dyste på tid for at finde
vinderen. Odin og jeg trak sejren hjem,
og fik overdraget Landsjagtforeningens
Vandrepokal. Nr. 2 blev Peter D. med sin
golden retriever Luddi, og Bjarke Hentze
med Rollo sluttede på en 3. plads. Lynapporteringen blev ligeledes vundet af
Odin og jeg, og her modtog vi Kennel
Lerbakkens Vandrepokal. Som noget nyt
lavede vi en Lynapportering uden ræv.
Altså på 4 emner. Her vandt Jørgen Katholm med sin klm. Nuggi.
Søndag den 14. juni afholdte vi Østjyllandsdysten. Den tidligere trekantsdyst.

Hammershøj Jagtforening ville gerne
være med, og når 3 bliver til 4, så kan
man jo dårligt kalde det en trekant. Jeg
mødtes med Kronjyllands Jagtforening,
Jagthundeklubben af 1970 og som sagt
Hammershøj Jagtforening til et formøde
en lille uge før, hvor vi fik det formelle på plads med de fremtidige dyster.
Hvem sørger for hvad, og hvem holder
det hvornår. Det var et godt møde, hvor
alle var engageret. Om søndagen måtte
vi låne Politihundeforeningens klubhus
ved Grenå Enge, da schæferne selv skulle bruge deres. Det viste sig til at være
ganske fint. Terrænet var faktisk bedre
egnet til at den type prøve, som vi skulle afholde. Klubhuset er slidt. Bevares,
men det fungerede glimrende. Vi havde
forsøgt at tilrettelægge alt, hvad vi kunne
komme i tanke om, men det er altid en
udfordring at være den første. Jeg synes
nu selv, at det gik rigtig godt. Især fordi, at
vi, efter at have fået fælles morgenmad,
kunne adskille Vinderklassen fra Unghunde og Åbenklasse ved igen at bruge
Lars Kjærs og Lars Kejsers terræn. Bedste
hund i Unghundeklassen blev Finn Kirkegaard fra Kronjyllands Jagtforening med
59 point. Bedste hund i Åbenklasse blev
Flemming Jensen fra Jagthundeklubben
af 1970 med 79 point. Odin og jeg tog
sejren i Vinderklassen med 230 point.
Vigtigst af alt er, at vandrepokalen for
denne dyst nu igen er ”hjemme”, hvor
den hører til. Nemlig i vores klub. Samlet
set vandt vi med 953 point. Kronjylland
blev nr. 2 med 856 point. Jagthundeklubben af 1970 blev nr. 3 med 671 point,
og rosinen i pølseenden blev Hammershøj med 636 point. Vi glæder os nu til,
at Kronjyllands Jagtforening afholder det
i her i 2016.
Djurslands Jagthundeklub råder over en
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af de få godkendte anlæg til træning
af gravsøgende hunde. Gravjagt er en
meget krævende jagtform, da hundene
arbejder uset for føreren under det meste af jagten. Derfor trænes der intenst,
og med megen koncentration. Der må
under ingen omstændigheder ske skade
på hverken ræv eller hund. Der arbejdes sikkert, og trænerne har en enorm
kompetence. Også hos de gravsøgende hunde har der været afholdt prøve
til træningsafslutningen, og som noget
nyt måtte tidligere præmierede hunde
deltage. Hos de nyoplærte blev Brian
Bendtsen med tysk jagtterrier Spike prøvens bedste. Prøvens bedste gravhund
blev Jenny Mikkelsen med Xina. De
modtog begge en 1. præmie. Rasmus
Iversen med Speedy blev prøvens bedste gravhund for de tidligere præmierede hunde. Prøvens bedste terrier blev
Peder Jensen med Kvik. De modtog også
her begge en 1. præmie
Den sidste weekend i august repræsenterede Bjarke Hentze og jeg Kreds 3 ved
FM i udvidet apportering i Egeris ved
Videbæk. Det var Bjarkes 5. deltagelse
i træk, og min første. Sammen med en
3. mand fra Kredsen, fik vi hevet Bronze
hjem. Ikke så ringe et resultat, når man
kigger på de mange dygtige hunde, der
viste godt arbejde igennem hele dagen.
Sidste weekend i august var også weekenden, hvor Lars Kristensen og jeg startede sensommerkurserne op i hhv. Glesborg og Auning. I alt 15 hunde deltog
henover de 3 weekender, hvilket var
fint. Det gør vi helt sikkert igen.
Jagtmessen på Gl. Estrup den 13. september druknede i regn. Det resulterede i et meget lavt antal besøgende. Vi
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gjorde, som vi havde aftalt med arrangørerne. Vi lavede 2 opvisninger med
apportering og slæb. Udover os viste
også Virring – Essenbæk Jagtforening,
Korthårsklubben og Kennel Willow deres
færdigheder. Vi hyggede os i teltet, hvor
vi delte brochurer ud og viste Johannes
Mørchs videooptagelser fra kurserne tidligere på året. Bestyrelsen har besluttet,
at vi ikke deltager på denne messe igen,
da det generelle indhold på messen var
af for ringe kvalitet.
Vores Åben Hus Arrangement var i år
ikke nogen stor succes. Vejret var helt
fantastisk for årstiden. Solen skinnede
fra en skyfri himmel, og efter en masse
dage med regn, var det også tiltrængt.
Mon ikke mange brugte dagen i haven.
Vi har besluttet, at også denne aktivitet
slettes fra det travle program. Vi er dog
nogen, som vil savne Jørgen Rasmussens
dejlige mad. Tak, fordi du ville sørge for
os igen, Jørgen.
I starten af oktober startede udvidelsen
af søen i engen. Vi havde lavet en aftale
med Gert Svit og en af hans dygtige folk.
Udvidelsen tog 3 dage, og resultatet er
rigtig godt. Søen er udvidet med godt 6
meter i bredde og længde, hvilket gør
den meget mere egnet til vores træning
med hundene. Udvidelsen er en bekostelig affære, men en god investering i
fremtidens brug.
Stik mod alle odds, så fik vi også lov til at
plante et læbælte på ca. 20 x 20 meter,
der er udformet som et stort 90 grader
V. Jørgen Rasmussen sørgede for, at de
godt 200 kvadratmeter blev pløjet og
fræset, så det var klar til de 275 planter.
Planter fik vi, som et tilskud fra Naturstyrelsens pulje ”Plant for fuglevildtet”.

Mads Madsen, Jørgen Rasmussen, Lars
Kjær Kristensen, Per Kræmmer, Jørgen
Katholm og jeg hyggede os en fredag eftermiddag med at få dem i jorden, og nu
kan vi se frem til, at de vokser sig store.
Læbæltet vil give os mange muligheder i
at lave nogle spændende og anderledes
apporteringsøvelser fremadrettet.
Vort æresmedlem Knud Sørensen blev
70 år i sidste sæson. Knud Sørensen
møder flittigt op til vore generalforsamlinger, og er altid venlig overfor klubben med udlån af terræn, når vi står og
mangler. Der skal lyde et stort tillykke fra
hele klubben til Knud.
I det hele taget, så møder jeg stor velvilje i arbejdet for klubben. Uanset om det
er en lille anlægsopgave, eller om det
er når der skal planlægges kommende
kurser, så er engagementet stort. Det var
også tilfældet, da Ole Hildebrandt solgte
sin ejendom, hvor vi jo har vores gravtræning og ræve. Her stod vi teknisk set

for en kort stund uden tag over hovedet.
Men de ansvarlige for gravtræningen er
ikke sådan at bide skeer med, så på trods
af sælgers og købers lidt forvirrende advokater, så lykkedes det Per Klemmensen, at sikre træningen til kommende
sæson med en aftale direkte med den
nye ejer. Det var rigtig godt gået, da vi
ellers ville have haft svært ved at gennemføre den sidste sæson, inden de nye
regler på området træder i kraft i januar
2017. Nu kan vi ånde lettet op på det
område.
Derfor skal der slutteligt lyde en stor
tak til alle, der er med til at værne om
klubben og sørger for, at vi hvert år gør
det muligt at lave gode jagthunde på
Djursland. En særlig tak til alle de trænere og hjælpere, der bruger rigtig mange
frivillige timer på hundeførerne. Tak til
bestyrelsen, terrængivere, dommere og
samarbejdspartnere.
Ove Dam Hedegaard
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Indsendes senest den 15. december gerne vedlagt et billede til årsberetningen til: Ove Dam
sl
n
an
Hedegaard,
Moselunden
26, 8963 Auning
d s a gthu
Gem evt.jen
kopi på din computer og send den som vedhæftet fil til Ove Dam Hedegaard
mailto:ove@reklamemaatten.dk
Martin Mortensen
E-mail: Martinryom@yahoo.dk
Pointer
20.09.2013.
Udstillinger
Klasse

Sæt X
Sted og dato

Arr.
klub

Very
Good Excellent

Good

Certifikat BIM

Prøver
Klasse
Unghund
Unghund

Unghund

Unghund

BIR

Forbeholdt
DJK

Sæt X, max 5 point
Sted og
dato
Grenå 73-2015
Markprøve
Grenå 7Dressur
6-2015
Mesballe
20-6Apporteringsprøve 2015
Attrup
29-8Apporteringsprøve 2015
Prøvens art

Arr. klub
Djurslands
Jagthundeklub
Djurslands
Jagthundeklub

Præmiering
1.

Pr

HP

Forbeholdt
Pokal Ærespræmie DJK
x

10+5

60 Point

x

15+5

Dansk Pointer
Klub

30 Point

x

10+5

Dansk Pointer
Klub

29 Point

x

5+5

60 point

Sigvald
Jensens store
mindepokal
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den 15. december
gerne vedlagt et billede til årsberetningen til: Ove Dam Hedegaard, Moselunden 26, 8963 Auning
i på din computer og send den som vedhæftet fil til Ove Dam Hedegaard mailto:ove@reklamemaatten.dk

Ejer/fører navn
og adresse:
Tlf.

Christian Holm Pedersen

Email:
Hundens fulde Vallumsøens Nellie
navn:
Race: Ruhår
Fødselsår: 2012
Udstillinger
Klasse
Sted og dato
Championklasse Vissenbjerg
Championklasse Hannover
Prøver

Arr.
klub
FJD
VDH

Very
Good Good Excellent
X
X

Certifikat BIM
x
X

BIR
X
x

Forbeholdt
DJK
10+5+10=25
10+5+10=25

Sæt X, max 5 point

Klasse
Vindeklasse

Prøvens art
markprøve

Sted og
dato
Grenaa

Vinderklasse

Markprøve
Udv.
Aaportering

Nørager DKK
Øster
Tørslev DJ

Fuldbrugsprøve Skive

Sæt X

Arr. klub
DJK

DRK

Præmiering
1. vinder
5.
vinder
Bestået 216 p.
1.pr. 1. vinder
238 p.

HP

Forbeholdt
Pokal Ærespræmie DJK
X
x
10+5=15
x

10+6+5=21
10

X

x
I alt

30+5=35
131

Nimbus
Pokalen
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Indsendes senest den 15. december gerne vedlagt et billede til årsberetningen til: Ove Dam
sl
n
an
Hedegaard,
Moselunden
26, 8963 Auning
d sja gth u
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.

Christian Holm Pedersen

Email:
Hundens fulde Vallumsøens Pippi
navn:
Race: Ruhår
Fødselsår: 2015
Udstillinger
Klasse

Good

Very
Good

Sæt X

Sted og dato

Arr. klub

Excellent

Prøvens art

Sted og dato Arr. klub
Præmiering
Grenaa 28.
8.2015
DJK
2. pr
Toller
Karup
retriverklubben
1. pr

Prøver
Klasse

Certifikat BIM

BIR

Sæt X, max 5 point

Schweiss
Schweiss

HP

Forbeholdt
Pokal Ærespræmie DJK
6
10
I alt

12

Forbeholdt
DJK
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Ejer/fører navn
og adresse:
Tlf. 23617988
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Indsendes senest den 15. december gerne vedlagt et billede til årsberetningen til: Ove Dam
sl
n
Hedegaard,
Moselunden
26, 8963 Auning
an
d ja gth u
Gem evt.sen
kopi på din computer og send den som vedhæftet fil til Ove Dam Hedegaard
mailto:ove@reklamemaatten.dk
Johanne Andreasen/Leif Andreasen, Sesetvej 6, 8700 Horsens
Email:

info@buevang.dk
Hundens fulde Buevang Rie
navn:
Race: Korth.Gravhund ST. Fødselsår: 19.2.2011
Udstillinger
Klasse
Sted og dato
Championklasse Hostebro 14.3
Frederikshavn
Championklasse 8.8
Championklasse Odense 26.9
Prøver
Klasse

Prøvens art
gravprøve
Schweiss – 3 t
og 400 m
gravprøve
gravprøve
gravprøve
gravprøve
gravprøve

Arr. klub
DGK

Very
Good Good Excellent
X

DGK
DGK

Certifikat BIM
x

X
x

Sted og
dato
Arr. klub
Hårup 18.4 DGK
Tolne 25.4
Ørumgård
9.5
Sallingsund
31.5
Rugtved
13.6
Ørumgård
1.7
Ørumgård
22.8

Sæt X
BIR

Forbeholdt
DJK
10+5=15
10
10+5=15

x
Sæt X, max 5 point

Præmiering
1. pr

HP

Forbeholdt
Pokal Ærespræmie DJK
15

DGK

1.

pr

10

DGK

2.

pr

6

DGK

1 .pr

15

DGK

2 .pr

10

DGK

1.

pr

15

DGK

2.

pr

6
I alt

117

Kennel
Rævestiens
Vandrepokal
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til pointpokalen
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for
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Indsendes senest den 15. december gerne vedlagt et billede til årsberetningen til: Ove Dam
sl
n
an
Hedegaard,
Moselunden
26, 8963 Auning
d sja gth u
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. 21462136

Niels Anton Andersen

ENielsanton.andersen@stofanet.dk
mail:
Hundens fulde Vallumsøens Njal
navn:
Race: Ruhår
Fødselsår: 2012
Udstillinger
Klasse

Sted og dato
Fredericia
Brugsklasse 8.2.2015
Roskilde
Brugsklasse 25.4.2015
Roskilde
Brugsklasse 26.4.2015

Arr. klub

Very
Good Good Excellent

BIR

X

10

DKK

X

10

DKK

x

10
Sæt X, max 5 point

Prøvens art
Slæb og
apportering
Schweissprøve
– 3 t og 400
meter

Sted og dato
Fyn –
13.8.2015

Arr. klub
DJU

Ryomgård –
28.8.2015

Dansk
Ruhårsklub

Præmiering
Bestået- 28
p
1.

HP

Forbeholdt
Pokal Ærespræmie DJK
10

pr

10
I alt

14

Forbeholdt
DJK

DKK

Prøver
Klasse

Sæt X
Certifikat BIM
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Pointskema
til pointpokalen
Pointskema
for
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Indsendes senest den 15. december gerne vedlagt et billede til årsberetningen til: Ove Dam
sl
n
Hedegaard,
Moselunden
26, 8963 Auning
an
d ja gth u
Gem evt.sen
kopi på din computer og send den som vedhæftet fil til Ove Dam Hedegaard
mailto:ove@reklamemaatten.dk
Ejer/fører navn
og adresse:
Tlf. 86339176

Pia Nielsen, Slettenvej 12, 8586 Ørum Djurs

Ehundeweb@gmail.com
mail:
Hundens fulde Münsterdalen Bounty
navn:
Race: Kleiner
Fødselsår: 2011
Münsterländer
Udstillinger
Klasse
brugsklasse
Brugsklasse

Sted og dato
31.01 Grenå
08.02 Fredericia

Sæt X

Very
Good Good Excellent

Arr. klub
DMK
DKK

Certifikat BIM

Prøver

Forbeholdt
DJK
10+10=20
10+10=20

Sæt X, max 5 point

Sted og dato
07.04
Nørager
Vinderklasse Markprøve
Udvidet
21.06 Øster
apportering Apporterinsprøve Tørslev
27.09
Vinderklasse Markprøve
Ringsted
3. timer 400
15.08
m
Rugaard
Schweissprøve

Arr. klub

Præmiering

HP

DKK

2. vinder
Bestået 208
point

x

DJ

Forbeholdt
Pokal Ærespræmie DJK
19+5=24
10

DMK

6. vinder

10+5=15

DJK

1 præmie

10
I alt
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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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Gravtræning
Den 07.04.2015 startede gravoplæringen ved Lyngby Gravanlæg fra DJK, og
jeg deltog igen med mine to ruhårede
gravehunde Ove og Uri von der Jufferfey, 5 og 2 år gammel.
For Ove var det en gentagelse, for Uri
var det første gang. Det er altid en god
oplevelse at se, hvordan ens hunde arbejder. ”Har jeg lyst igen, går jeg ind i
graven og laver jeg ballade med ræven
eller går jeg udenfor hele tiden, spiser
græs og har absolut ingen lyst til at arbejde, i stedet driller jeg min herre ”. Det
er de muligheder, du kan få på gravoplæringen.
Underviser Niels Bertram Mikkelsen,
Per Klemmensen, Benny Nielsen og

Flemming Udengaard er stadigvæk et
flot team, Benny har støttet mig med undervisning ved ”Babygraven” med Uri,
det var rigtig flot, og Uri forstod meget
hurtig, hvad han skulle. Efter 4 besøg i
babygraven gik vi over til den store grav.
Niels Bertram og Per var rigtig gode vejledere ved den store grav, og så kom Uri
også hurtigt op til ræven.
I princippet er hanen rigtig god jagthund,
men han var legende i opstarten, og så
var det lidt arbejde med at viser ham rigtige vej, det gik rigtig godt og han lærte at
gå ind i graven og finde ræven. Han blev
rigtig god og sikker med ræven, så kom
tidspunktet for den interne gravprøve.
Han bestod gravprøven med 2. præmie.
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Vi blev nødt til at arbejde lidt mere med
ham, før den anerkendte gravprøve og
det gik også rigtig flot.
Under prøven i Hårup var det lidt træls,
han gik ind i graven, fandt ræven og kom
ud igen, han startede en ny
Angreb, men han gik ikke helt som han
skulle, og så blev det 2. præmie igen.
Jeg har set mine hunde arbejder rigtig
flot, og jeg er stolt på dem, men det er
også afhængig fra dagsformen.
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Ove har gentaget sine gravprøver og fik
en 1. præmie igen, det var helt i orden.
Det var et flot år med træning, sammen
med alle de andre deltagere, hvor vi har
set vores hunde godt kan arbejde, dog
er der dage hvor de ikke har den rigtige
lyst. Så trøstede vi os med gode pølser
fra Flemming.
Under den interne prøve, havde vi en
dejlig klubaften med pølser, kartoffelsalat og en god øl.
Max Hilber

Schweisstræning 2015
Et spændende forløb!
Vores umiddelbare mål med at deltage
på schweissholdet var at Emmi skulle
arbejde lidt mere selvstændigt, samtidig
med at det jo er en fantastisk måde at
arbejde med hunden på. Kunne vi så engang bestå en anerkendt schweissprøve
på 400m/3t, så ville det jo være toppen.
Da vi mødte op til første træningslektion, i træhytten ved enslevgård, var vi
spændte på hvad der ventede os. Holdet
var en sammensætning af 12 hundefører
med forskellig erfaring – nogle af os var
helt ”nye” mens andre havde beskæftiget sig med schweissspor tidligere. Hundene var også vidt forskellige både mht.
race alder og erfaring. Så alt i alt en blandet skarre af kursister og hunde som alle
glædede sig til at komme i gang.
Efter introduktion, præsentation af os
alle og demonstrationsspor med Nuggi,
var tiden til at vi skulle ud at gå vores
første spor. Her første gang havde trænerne udlagt et ca. 180m lige spor til
os. Jeg glemmer det aldrig – Vores første spor var ikke ligefrem nogen succes,
da Emmi var mere interesseret i alle de
småfugle, der var at finde i skoven. Løbet
for enden af sporet var også en anelse
for ulækkert at skulle sætte tænderne i.
”Ja det er jo ikke alle hunde der er lige
sporegnede” tror jeg den trøstende kommentar var fra træneren, men jeg kunne
nok fange lysten igen, hvis jeg trænede hårdt. ”Nå...”.tænkte jeg – det blev
nok ikke helt så nemt som håbet, men

det skulle jo prøves om interessen ikke
kunne vækkes igen, nu var vi jo tilmeldt
og hun havde jo prøvet det nogle gange
som hvalp.
Da alle havde gået deres spor mødtes
vi igen i hytten. Her blev vi klædt på til
at skulle hjem og selvtræne indtil næste
træningsaften. Vi fik fornemt udleveret
dupstok og blod så vi kunne komme i
gang med det samme. Vi fik udleveret
teoretisk materiale – som vi selvfølgelig
skulle læse og kunne huske i søvne hvis
trænerne nu lige kom forbi om natten. Vi
blev sat sammen i træningsteam to og to,
så vi havde en makker at træne hjemmearbejde med. En rigtig god ide for så var
det nemmere at komme i gang og afsted,
og man kunne skiftes til at udlægge sporene og dele sine erfaringer.
Hjemmetræning – Hjemmetræning
- Hjemmetræning – Hjemmetræning
(Mange dejlige timer sammen med
Tinne og Bastian i alt slags vejr!)
Vi mødtes herefter på enslevgård hver
3-4 uge til træningssessionerne, i alt 4
gange, hvor vi hver gang fik mere teori
og praktik med hjem i rygsækken, samtidig med at vi fik udvekslet erfaringer på
tværs af holdet.
Trænerne havde fået arrangeret at klubben afholdte lokal schweissprøve ved
Rugård den 15. august, og opfordrede
dem som havde lyst, til at melde sig på.
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Emmi og min hjemmetræning var
gået lidt op og ned, men Emmi
havde fanget ideen med at hvis
hun fulgte sporet, så var der noget lækkert at spise for enden. Vi skulle da med og se hvor langt
den intense hjemmetræning havde fået os.
Det var en meget nervøs hundefører der mødte op til prøven,
lidt af nervøsiteten aftog i løbet af
dagen og blev afløst af spænding,
Emmi gik et fantastisk spor og vi
afsluttede dagen med en 1.præmie og som 1. vinder og amtsavisens vandrepokal 2015.
Skal så lige nævnes at Emmi og
jeg senere på året 2015 deltog i
anerkendt schweissprøve gennem ruhårsklunbben og fik også
her en 1. præmie, så det mål blev
også nået.
En stor tak til
Jørgen Katholm & Jørgen Rasmussen for et hyggeligt, meget
spændende og lærerigt kursusforløb!
Pia & Emmi
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På schweissspor
af Jørgen Katholm

Dejlig varm og afslappende dag i sommerhuset. Om aftenen grill på terrassen.
Hen mod solnedgang ringer telefonen.
Det er KE, der bekymret siger ”Jeg har
lavet noget skidt og anskudt en buk. Kan
du hjælpe mig? ”. Det vil jeg meget gerne. Konstaterer at klokken er 30 minutter i solnedgang og vurderer at der er 20
- 30 minutters transporttid til KE’s revir.
Vi bliver enige om at eftersøge straks,
selv om mørket vil være faldet på.
Hurtig omklædning og aktivering af
sommerdvaske Nuggi, som straks er klar
over hvad der forstår. Så i bilen, der altid er pakket med sele, schweissline,
handsker, og vand. Frisk kørsel og så er
vi fremme lidt efter solnedgang.
KE anviser anskudsstedet. Han har fra en
høj skydestige skud til en buk og mener
at have truffet den meget bagligt. Det er
ved at tusse til i den mørke fyrskov. Skoven er meget kuperet. Aftenen er virkelig varm.
Starter Nuggi, som straks markerer anskudstedet. Med stor iver tager hun sporet op. Det går ad en lang og meget stejl
skrænt gennem skoven. Jeg har svært
ved at holde balancen. Falder nogle
gange. Sveden springer frem i forsøget
på at følge den ivrige hund. Efter endnu
et fald mærker jeg blod sive ned af min
hals. Jeg har revet hul i øreflippen. Efter
ca. 150 meter går sporet ud af skoven
og ind i en rugmark. Rugen er mandshøj
og fuld af pollen, som på mig blander

sig med sved og blod, medens myggene
sværmer omkring hovedet.
Jeg har svært ved at se, hvad der sker
for enden af schweisslinen, men Nuggis
iver er meget stor. Vi må være tæt på.
Pludselig får jeg et glimt af bukken, som
rejser lige foran os. Jeg slipper Nuggi og
en hetz med hals starter op i skoven. Jeg
løber efter, men kan nu på grund af mørke ikke se ret langt. Jeg stopper op og lyttet. Så kommer der standhals. Jeg løber
i retningen og finder Nuggi stående ved
bukken, som er forendt.
Skuddet sad i køllen. KE kommer til. Han
er lykkelig for at situationen er reddet.
Nuggi er stolt. For mit vedkommende føler jeg en glæde og tilfredsstillelse ved at
Nuggi og jeg sammen klarede opgaven.
En belønning for rigtig mange timer med
at lægge og gå træningsspor.
Det begyndte helt tilbage i starten af
1970’erne. Jeg var med min første Münsterländer Puggi på apporteringsprøve
ved Silkeborg. Efter prøven var der demonstration af schweissarbejde og bringselrapportering. Vi var dybt imponerede
over, at det i det hele taget kunne lade
sig gøre. Schweissarbejde var på det
tidspunkt næsten ukendt i Danmark og
afskydningen af rå- og kronvildt lå på et
meget lavere niveau end nu årtier senere.
Jeg anskaffede mig Carl Tabels ”Jagthundebogen”. Fik herigennem indsigt i
træningsmetoder og begyndte så småt at
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træne mine hunde på schweisspor udlagt med dupstok. På jagter eller når jeg
blev tilkaldt, fik jeg ind imellem lejlighed
til at eftersøge påskudt rå- og sikavildt.
Ofte med godt resultat baseret på mine
hundes naturlige anlæg for at gå spor
mere end på basis af et systematisk træningsarbejde.
Jeg lærte skovfoged PB og hans kone
at kende. De var inkarnerede schweissfolk. Havde labrador og var begge i
schweissregisteret. Til en jægeraften i vor
lokale jagtforening fik jeg lokket skovfogedkonen til at holde et foredrag om
schweissarbejde. Det blev en bragende
succes. Salen var fyldt til sidste plads af
interesserede jægere. Skovfogedkonen
var beklemt og nervøs ved at stå over for
så stor en forsamling. Hun startede sit
foredrag lidt famlende, men snart talte
hun sig varm og betog forsamlingen med
sin store viden og fremstillingen af hvilke
muligheder en veltrænet schweisshund
har for at opspore og, hvis nødvendigt,
affange anskudt hjortevildt.
Jeg var solgt. Træning af mine hunde
blev forøget. Men træning af en hund
i schweissarbejde er meget tidskrævende. Tiden havde jeg på grund af arbejde
med stor rejseaktivitet i udlandet kun i
begrænset omfang i de efterfølgende år.
Vi springer i tid. Jeg blev pensionist.
Havde fået en ny Kleiner Münsterländer
– Nuggi. Vi deltog i den lokale jagthundeklubs schweisstræning, der sluttede
med en lokalprøve. Vi deltog på spor 3
timer gammelt og 400 meter langt. Det
gik super med 1. præmie og pokal som
prøvens bedste hund. Efterfølgende tilmeldte vi til autoriseret prøve, hvor det
også blev til 1. præmie.
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Træningen blev intensiveret. Hver uge
lagde jeg træningsspor i Plantagen. En
dag, hvor jeg havde lagt et spor og kom
slentrende på vej tilbage til bilen med
færtskoene i hånden, stoppede en firhjulstrækker op. Det var Jesper. ”Lægger
du spor ? ” spurgte han. Jeg bekræftede.
Det blev til en snak om schweissarbejde
og hunde og sluttede med en aftale om
at Jesper nogle dage efter ville lægge træningsspor til Nuggi og til hans egen 1 år
gamle tysk ruhår – Carlos.
Det blev indledningen til et godt og frugtbart træningssamarbejde. Jeg lagde spor
til Carlos og Nuggi i en uge. Jesper i den
næste. Ind imellem lagde vi spor til os
selv. Sporene blev lagt med færtsko påspændt klove af kron- sika- eller råvildt
og tilsvarende 1 dl.blod. Træningssporene blev gradvist sværere og længere. Der
gik sport i at indbygge overranskende
elementer i sporlægningen til træningsmakkeren i form af rundgange, spidse
vinkler, tilbagegange, skift i bundvegetation, reduceret blodmængde m.v.
Den ultimative træningssituation oplevede vi, da jeg til Nuggi havde lagt et ca.
1000 meter spor på råvildtklove uden
brug af blod. Det gik vi efter 29 timer i
en fin udredning. Et par dage efter provokerede jeg Jesper til at forsøge at gå
det samme spor med Carlos. Sporet var
da 74 timer gammelt. Uden problemer
gik Carlos sporet med stor sikkerhed. Vi
var forbløffede og stillede os selv spørgsmålet om hvor grænsen går for en dygtig
schweisshunds formåen?
Vi gik op til de obligatoriske prøver og
kom fint igennem. Spor 20 timer gammelt, 400 meter langt, lagt med 1 dl.
blod og uden anvisning af anskudssted,

blev klaret. Derefter 20 timer/1000 meter. Alt bestået med 1. præmie.
Så var vi klar til den endelige prøve på
1000 meter spor, der er 40 timer gammelt og hvor risikoen for at løbe ind i
afledningsfærd selvsagt er stor. Jesper og
Carlos fik 1. præmie i første forsøg og gik
videre og opnåede et klubchampionat i
Dansk Ruhårsklub (tre 1. præmier på 40
timer/1000 meter spor dømt af 3 forskellige dommere i 2 landsdele).
Nuggi og jeg kom ikke så let igennem.
Første forsøg var i Randbøl en bagende
varm augustdag. Vi fik straks problemer,
fordi der lå råvildt ved sporets start. Det
”tændte” Nuggi, så den sædvanlige ro og
koncentration var borte. Vi fik kæmpet
os frem af sporet. Tabte det et par gange
og blev kaldt tilbage af dommeren med
det mest forbandede råb man kan høre
på en schweissprøve - ”Du har tab !!!”.
Trods varmen arbejdede Nuggi energisk
og vedholdende på at udrede sporet.
Vand fik hun ind imellem af den ½ liter
dunk jeg havde med. Selv var jeg ved at
”dø af tørst” – men måtte reservere vandet til min tørstige hund. Endelig kom
vi frem til ”dyret” (skindet). Dommeren
overrakte os 2 egekviste, hornblæseren
blæste ”Dyrets død” og stifinderen lykønskede. At var som det skulle være
bortset fra at præstationen kun rakt til en
3. præmie. Vi brugte 1 time og 8 minutter på sporet, så det var en træt hund og
hundefører, der kunne begive sig hjemad.
Senere blev 1. præmien på 40 timer spor
opnået. Sammenholdt med at Nuggi og
jeg efterhånden har gennemført mange
eftersøgninger i praksis, betyder det, at

jeg nu har en schweisshund, der med
ro, koncentration og rutine arbejder
energisk på at løse opgaven med finde
forendte eller anskudte hjortevildt, når
bekymrede jægere tilkalder os.
Bukkesæsonen er netop overstået. Vi har
været på et pænt antal eftersøgninger. I
nogle tilfælde er de endt resultatløse og,
når der ikke har været skudtegn, har vi
måtte konstatere, at der sandsynligvis er
tale om forbiskydning. De fleste eftersøgninger er endt med positivt resultat
og den påskudte buk er fundet. Nogle
eftersøgninger har været meget lette.
Bukken er måske blot gået 50 meter efter påskydningen og ligger forendt. Andre eftersøgninger har været svære og
har virkelig udfordret os.
En af de lidt specielle eftersøgninger startede med, at jeg kl. 22.12 fik en SMS fra
PS. Den lød ”Kan du komme og lave en
eftersøgning for min nabo i morgen”. Vi
aftalte at mødes næste morgen. Jeg får
en beskrivelse af hændelsesforløbet. Naboen har om aftenen fra skydestige skudt
til en buk, der stod ca. 75 meter ude i en
frøgræsmark. Bukken tegnede ikke men
løb ca. 50 meter til et bredt læhegn og
forsvandt. Naboen kontaktede PS, som
straks havde eftersøgt bukken med egen
hund. Han stoppede, da hunden ville
ind i en rapsmark.
Jeg starter Nuggi op mod vinden i det
område i frøgræsmarken, hvor bukken
var påskudt. Nuggi markerer ikke et anskudsted, men hun tager et spor, der fører
til hegnet, hvor bukken forsvandt. Sporet
følger hegnet og går så ind i rapsmarken.
Jeg følger Nuggi, som er meget ivrig. En
rapsmark er imidlertid noget af det mest
ugennemtrængelige, når man går med
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schweissline. Efter 10 -15 minutter opgiver jeg at følge den forsatte meget ivrige hund. Jeg trækker ud af rapsmarken.
Holder en pause. Giver Nuggi vand. Så
giver jeg hende halsbåndet med bringsel
på. Hvis bukken ligger forendt, vil hun
komme tilbage med bringslet, som er en
kort læderstrop, i munden. Det betyder,
at hun har fundet bukken og hun vil løbe
foran mig og vise vejen til bukken. Hvis
bukken ikke er forendt vil hun hetze og
derfor får hun også en sneppeklokke i
halsbåndet.

og sneppeklokken. Pludselig ser jeg bukken bryde ud af rapsen ca. 150 meter
fra hvor jeg står. Nuggi er tæt efter. Buk
og hund forsvinder i det bredde læhegn.
Jeg løber mod stedet. Inde i hegnet står
bukken, som Nuggi har stillet. Jeg kalder
på PS som kommer til og giver bukken
fangstskud.

Jeg slipper Nuggi. Der går 2 – 3 minutter,
så giver hun hals langt inde i rapsmarken. Hun driver med bukken. De kommer nærmere, kan jeg høre på halsen

I den situation ”elsker” man sin hund og
føler en stor personlig glæde og får rigelig
belønning for rigtig mange timers træningsarbejde. En belønning der langt overgår
glæden ved selv at nedlægge en buk.

Bukken havde en grim anskydning. Kuglen havde knust forløbet tæt under skulderledet. Vi havde befriet den for langvarige smerter og måske en pinefuld død.

Vi har alt til din jagthund!
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Bidt af en gal jagthund
af Mads Bonnerup Madsen

I 2014 var Max lige fyldt et år og burde
være startet på kurset for begyndere, men
grundet skæve arbejdstider var det ikke
en mulighed. Han var tilmed min første
jagthund, så jeg var meget ydmyg, da jeg
spurgte Ove, om vi kunne få lov at deltage
på hans hold for øvet hunde. Vi aftalte, at
hvis Max ikke fjogede rundt og ødelagde
det for de andre måtte vi godt få lov at se,
om vi kunne hænge på.
Det kan nok forstås, at det var et spændt
hund-fører par, der mødte op til første
træning i mosen udenfor Auning. Første
besked fra træneren var, at hvis jeg havde
i sinde at tæve min hund, så skulle jeg da
endelig muntre mig- bare ikke i DJK regi,
og hvis jeg ville råbe og skælde ud var det
fint for ham, men jeg skulle forstå, at hunden bliver hverken klogere, dygtigere eller
gladere af det. Så var det sat på plads og
nerverne var ligesom blæst væk. Det her
skulle nok blive godt. Max var også tydelig
lettet.
I løbet af de næste par måneder blev vi
introduceret for ræv og kanin, lærte helt
nye begreber som hinterbane, skjult dæk
og dirigering på vand og vi apporterede
rigtig mange kaniner, ræve, duer og ænder under skydning og kyndig vejledning
af Ove, Thorlaif og Per. De udgør en herlig
trio med omkring 100 års jagthundeerfaring, som de med stor entusiasme og glæde deler, hvis man ellers gider lytte. Ind
imellem alle de fælles instruktioner blev vi
fodret med små individuelle fif og øvelser,
som var tilpasset de udfordringer vi hver
især gik og tumlede med.
Jo nærmere vi kom sæsonafslutning, des
mere prøveorienteret blev træningen. Det
tog vi dog ikke så alvorligt for vi skulle,

til overtrænerens store frustration, ikke
op til prøve. Vi havde allerede bestemt,
at vi ville tage en runde mere på samme
hold, og jeg var lidt nervøs for, om for store prøve ambitioner, ville ødelægge mere
end det ville gavne. Dagen før trekantsdysten ringede Ove og spurgte pænt, om
Max ville med nordenfjords og kæmpe for
klubbens ære. Takket være et ”sidste øjebliks” afbud, fik vi en fantastisk dag. Der
var langt til toppen, men vi var bestemt
heller ikke de ringeste.
Sidste år tog vi så en tur i den samme
mølle en gang til. Vi fik puttet en masse
sikkerhed og rutine ind i de øvelser vi allerede kendte. Per vedholdte sine krav og
forventninger om bedre vildthåndtering,
og Ove begyndte at udfordre os med
mere komplicerede dirigeringsøvelser på
land. Vi oplevede, hvordan vi kunne træne og træne i uger eller måneder uden at
rykke et mulehår, hvorefter man så kan
springe et lysår i løbet af et knips. Det er
en lykkegivende følelse, når gentagelserne giver pote.
Til træningsafslutningen vandt vi Åbenklasse med 77 point. Kun et enkelt point
mere end Lars Harboe og Mille. Til Jægerforbundets anerkendte apporteringsprøve
lavede vi 29 point ud af 30 mulige. Her
gik Mille til gengæld fejlfrit og vandt sit
point tilbage.
Nu går vi og venter på sæsonstart, hvor
vi dels skal prøve kræfter med Vinderklassen, og dels skal jeg starte som føl/hjælper
på Oves hold i Auning. Det glæder jeg
mig meget til.
Tak til hunde, hundeførere og trænere for
mange timers godt samvær.
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SKYDETRÆNING
SKYDETRÆNING
POLTERABEND
POLTERABEND

Kontakt:
31
49
90
Kontakt:
Kontakt:
31 19
19 31
49 19
90 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.

2015

Mads Madsen, Auning

Labrador, Max ...................................................77 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
2015

Tine Broen Nielsen, Øster Hornum
Christian Holm Pedersen

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

2015

Tonni Nielsen

KLM...................................................................28 p.

Vundet til ejendom - men genudsat
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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:
2011 Mogens Nielsen, Grenaa
2012

ikke uddelt

2013

ikke uddelt

2014

ikke uddelt

2015

ikke uddelt

Ruhår, Østervangens Frida

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

2015

Thomas Møller

Korthår, Loke
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Grenå og Omegns Jagtforenings
Vandrepokal
Pokalen er udsat af Grenå og Omegns Jagtforening.
Pokalen er en vandrepokal og udsættes hvert år på Djurslands Jagthundeklubs gravprøve, til bedste hund
i åben- eller ungdomsklasse, dog skal hunden på prøven opnå 1. præmie.
Pokalen overgår til ejendom til den fører, der har vundet den 3 gange med 3 forskellige hunde, eller 4
gange med 2 forskellige hunde. Vindere af pokalen er klubben ansvarlig for denne, og graveringen må kun
foretages af klubben og betales af denne. Pokalen skal af vinderen afleveres til klubbens formand senest
den 15. juni det følgende år, indtil den er vundet til ejendom.
Såfremt der et år ikke er hunde der opnår 1. præmie, og pokalen som følge heraf ikke kan uddeles, skal
den opbevares ved klubbens formand eller kasserer, og denne er da ansvarlig for pokalen.
Udsat første gang i 1969.
Vindere af pokalen:
2011 Kurt Bækgård, Randers
2012 Cynthia Jensen
2013 Rasmus Iversen, Trustrup
2014 Peter Jensen
2015 Brian Bendtsen

Jack Russel terrier, Skipper..................................72 p.
Jack Russel terrier, Flicka.....................................73 p.
Jack Russel terrier, Tyson.....................................75 p.
Jack Russel terrier, Kvik.......................................72 p.
Tysk jagtterrier, Spike..........................................65 p.

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

2015

Fritz Friberg

Gordon Zetter, Dixie
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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:
2011
2012
2013

Tonny Nielsen
Flemming Kristensen, Solbjerg
Thorlaif Kjær, Nimtofte

KLM., Lille Rævs Bessi
KLM., Anton
Ruhår, Vallumsøens Mulle

2014

Karl Hansen, Risskov

KLM., Hedeskovs Junker

2015

Ikke uddelt

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

2015

Johanne Andreassen/Leif Andreassen

Korthåret gravhund, Buevang Rie.....................111 p.
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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
2011 ikke uddelt
2012 Henrik Blichfeld
2013 ikke uddelt
2014 Peter Høeg
2015 Jenny Mikkelsen

Ruhåret gravhund, Bjørk.....................................72 p.
Ruhåret gravhund, Kiwi......................................67 p.
Ruhåret gravhund, Xina......................................47 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:
2011 Kurt Bækgård, Randers
2012 Cynthia Jensen
2013 Rasmus Iversen, Trustrup
2014 Peter Jensen
2015 Ikke uddelt

Jack Russel terrier, Skipper..................................72 p.
Jack Russel terrier, Flicka.....................................73 p.
Jack Russel terrier, Tyson.....................................75 p.
Jack Russel terrier, Kvik.......................................72 p.

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:
2011

Lars Kejser, Glesborg

Labrador, Adda

2012

Lars Kejser, Glesborg

Labrador, Adda

2013

Tommy Block

Ruhår, Hansi

2014

Hans Ole Frederiksen

KLM, Huxzi

2015

Ove Dam Hedegaard

Labrador, Odin

32

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
2011 Niels B. Mikkelsen
2012 Niels B. Mikkelsen
2013 Christian Holm Pedersen
2014 Pia Nielsen
2015 Christian Holm Pedersen

Gl. dansk, Charletans Diktat...............................................113 p.
Gl. dansk, Charletans Etna..................................................134 p.
Ruhåret, Vallumsøens Nellye..............................................119 p.
KLM. Bounti.......................................................................122 p.
Ruhåret, Vallumsøens Nellie...............................................131 p.

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:
2011

Ikke uddelt

2012
2013
2014
2015

Ikke uddelt
ikke uddelt
Carsten Sørensen, Ålsrode
Carsten Sørensen, Ålsrode

Pointer, Kvinto
Pointer, Kvinto
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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:
2011
2012
2013

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

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

2014
2015

Thomas Møller, Thorsager
Preben Birkmann

Korthår, Loke
Gl. Dansk hønsehund, Dinna

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
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.

2015

Martin Mortensen; Ryomgård

Pointer, Matresse’s F. Mati...............................................55 p.
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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:
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

2015

Ikke uddelt

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.

2015

Tina Parholt - Ikke uddelt
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Tinne Parholts Vandrepokal
Pokalen er skænket af Tinna Parholt, Kirial.
Pokalen udsættes hvert år på Klubbens dressurkonkurrence til bedste hund i ungdomsklasse.
Pokalen vindes til ejendom, når et medlem DJK. har vundet den 3 gange med 3
forskellige hunde.
Vindere af pokalen er over for klubben ansvarlig for denne.
Gravering må kun foretages af klubben og betales af denne.
Pokalen skal afleveres til klubbens kasser 14 dage før årets prøve.
Udsat første gang 2015
Vindere af pokalen:
2015 Martin Mortensen

Pointer, Matresse`s F. Mati ................................60 p.

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:
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

2015

Ikke uddelt

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

2015

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

2015

Ove Dam Hedegaard

Labrador, Odin
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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
2015................................................202

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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