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Langhårsklubbens generalforsamling søndag d. 19. februar 2017 i Ejby Hallen. 

 
Generalforsamlingen starter med at formand Carsten Lundhøj oplæser nekrolog over tidligere for- 

mand for Langhårsklubben Georg Tronier som døde i 2016 - 77 år gammel. 

 

Herefter dagsorden ifølge vedtægter; 

 

A.         1. Valg af dirigent – Brian Visby 

 

             2. Valg af referent – Charlotte Bæk Lauridsen 

 

             3. Valg af stemmetæller – Holger Pedersen og Jens Gram 

 

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indvarslet både via hjemmeside og via 

kontingentopkrævning som er sendt ud i november 2016. 

Der er 36 deltagere på generalforsamlingen – heraf 32 stemmeberettiget. 

 

B. Bestyrelsens beretning herunder udvalgs- og kredsberetning. 

 

Langhårsklubbens bestyrelses beretning for 2016 
 

Så er der atter gået et år, med jagt, avl, prøve- og udstillingsaktiviteter for Langhåren og en ny 

årsberetning er forfattet. 

 

Det har været et spændende år, med en række prøve- og udstillingsaktiviteter, hvor der er opnået 

særdeles flotte resultater med vores race. 

 

Jeg vil nu gå over til bestyrelsens beretning for 2016.  

 

5 – klub certifikat udstillingerne. 
 

Året startede med de to certifikatudstillinger i henholdsvis Jægerspris og Uldum. Der deltog i alt 17 

Langhår på de 2 udstillinger, ca. det samme antal som i 2015. 

Der blev på udstillingerne givet følgende præmieringer: 2 x SL, 6 x VG og 9 x Excellent. 

 

5 – klub forårsvinderklasseprøven 
 

5 klub forårsvinderklassen blev afholdt på terræner omkring Herning, med Carsten Lawets som 

prøveleder og Bent Christensen som terrænleder. Prøven blev afholdt den 19. marts og dagen forløb 

på bedste vis, med dejligt vejr og mange fugle på terrænerne. Her skal nævnes, at der på denne 

prøve ikke udsættes vildt, så det vi så var den vilde bestand der havde overvintret. Hundene havde 

kontakt med parhøns 12 gange og ud over agerhøns, var der også fasaner i terrænet, så der var 

rigeligt med vildt til at få afgjort placeringerne af de 9 deltagende hunde.  

Prøven blev en succes for Langhåren hvor vi besatte 2 ud af 4 vinderplaceringer. 
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1. vinder med HP blev Dybdalgård’s Bijoux, fører Jørgen Gram Petterson 

3. vinder med HP blev Smilla, fører Tommy Thomsen 

 

Bijoux og Jørgen Gram Peterson blev med 1. vinder placeringen udtaget til DKK’s 

forårsmesterskab, hvor de desværre ikke opnåede placering. 

 

Hovedprøven ved Stouby 
 

Den 24. marts afholdt klubben sin årlige hovedprøve. Prøveleder var Just Mikkelsen og terrænleder 

var Jørgen Gram Petterson med flere.  

Der var 26 startende hunde på prøven, 20 Langhår, 4 Gammel Dansk Hønsehund, en Korthåret 

Hønsehund og en Drentsche Patrijshond. Traditionen tro, bakker man op om hovedprøven og stiller 

med alt hvad der kan krybe og gå, som en dommer udtrykte det, både helt unge hunde og også 

ældre som kan og vil!  

Stor tak til prøveleder Just Mikkelsen og ikke mindst terræn- og lokal prøveleder Jørgen Gram 

Petterson for en veltilrettelagt prøve! 

 

Det var igen i år en fornøjelse at kunne give Anna Bloch´s førerpokal til en debutant, Ina Broch 

med sin hund Yllo vom Lönsstein. 

 

Det var svære færtforhold om formiddagen, men det bedrede sig over middag. Der var godt med 

fugle på terrænet om end man måtte gå langt efter dem, det var udelukkende vilde fugle og 

terrænlederne kæmpede en brav kamp for at give hundene de bedste betingelser. 

Det er en fornøjelse at opleve den gode stemning og det gode sammenhold i Langhårsklubben, alle 

møder op sidst på dagen for at lykønske de præmierede hunde og førere, modsat trenden med at 

køre fra en prøve hvis man ikke selv er blevet præmieret. 

 

Unghundeklasse: 

 

Vildholt H Steen, fører Leif Hansen 1. pr. 

Drejbygårds Janne, fører Arne Jensen 1. pr. 

T H Freyja, fører Liljan Gram Petterson 1. pr. 

 

Åben klasse: 

 

Ida vom Frochtmannshof, fører Jens Sørensen 1. pr. 

Boss, fører John Møller 2. pr. 

Sjørslevs E Asja, fører jens Chr. Jensen 2. pr. 

 

Vinderklasse: 

 

Der kunne i vinderklassen placeres 3 hunde og det blev der:  

 

1. vinder med HP og CACIT Vildholt Ecü med fører Leif Hansen. 

2. vinder Smilla med fører Tommy Thomsen. 

3. vinder Tor med fører Kim Winther Jensen 
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5 – klub schweissprøverne og lidt om schweissresultater generelt. 

 

Der blev i 2016 afholdt to schweissprøver i 5 klub og begge blev afholdt den 7. maj. Den ene prøve 

i Pamhule skov med Just Mikkelsen som prøveleder og den anden prøve i Tersløse Bøgeskov ved 

Dianalund med Ida Thyssen som prøveleder. Der deltog i alt 22 hunde på de to prøver, heraf var 2 

langhår. 

 

Der blev opnået følgende præmieringer i Pamhule skov: 

 

Ostoffer vom Paradies, fører Arne Schmidt, 3.pr. 400m/20 timer 

 

Der blev opnået følgende præmieringer i Tersløse bøgeskov: 

 

Sjørslevs Figo, fører Bjørn Lindberg, 2. pr. 400m/3 timer 

 

Af andre flotte resultater fra schweisprøverne bør nævnes: 

 

Schweissprøve i Skive den 12. juni:  

 

Tor, fører Kim Winther Jensen, 1. pr. 1000m/20 timer.  

Smilla, Fører Tommy Thomsen, 1. pr. 1000m/20 timer og prøvens bedste hund. 

Schweissprøve i Sdr. Klausie 17. Juli 2016: 

 

Tor, fører Kim Winther Jensen, 1. pr. 1000m/40 timer og ny dansk sporchampion. 

 

Schweissprøve i Rold Skov 20. august 2016: 

 

Smilla, fører Tommy Thomsen, 1. pr. 1000m/40 timer og ny dansk sporchampion. 

 

DM i Schweiss i Randbøl 28. august 2016: 

 

Vildholt Fabian, fører Maria-Louise Thane Kallehave 1. pr. 1000m/40 timer og placeret som 

syvende bedste hund, desværre lige uden for placeringerne, som kun omfatter de 6 bedste hunde. 

 

FJD udstillingen i Vissenbjerg 

 

Udstillingen blev i 2016 afholdt den 12. juni ved Vissenbjerg Hallen. 

15 Langhår var tilmeldt. 

Der blev uddelt 7 x Excellent og 8 x VG. 

 

Langhårsklubbens bestyrelse vil gerne opfordre til, at stille med sin hund på klubbens egne 

udstillinger. Her kan man være sikker på, at få en korrekt bedømmelse, set ift. standarden og jagtlig 

anvendelse, bedømt at danske eksteriørdommere, det har deltaget på eksteriørdommer seminar. 

Specielt vil vi gerne opfordre vores avlere til at få fremvist deres unghunde på disse udstillinger, det 

er vigtigt for avlsudvalget at kunne følge med i udviklingen af racen og få mulighed for at 

bedømme, om den avlsrådgivning der bliver givet også munder ud i et eksteriørmæssigt godt 

resultat. På klubbens egne udstillinger deltager der også langt flere, hvilket bevirker man har 

mulighed for at møde andre langhårsejere, blive bekendt med hinanden og udveksle erfaring 
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Langhårsklubbens egne udstillinger er de to 5 klub udstillinger i henholdsvis Jægerspris og Uldum, 

samt FJD udstillingen i Vissenbjerg.  

 

Apporteringsprøverne. 
 

En del af klubbens medlemmer har deltaget på DJU’s apporteringsprøve og hovedparten med et 

bestået som resultat. For at øge interessen for den ”lille apporteringsprøve” er det i 5 klub 

bestyrelsen besluttet, at disse prøver fremover kan holdes i klub regi ved familiedage, eller lignende 

arrangementer, gerne sammen med ræveslæbsprøven. Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre vores 

kredse til at tage dette med i hukommelsen, når der næste gang skal arrangeres et lokalt 

arrangement. Vi vil også gerne opfordre vores kredse til at arrangere træning i kreds regi til disse 

prøver, det er det helt rigtige sted at begynde for nye hvalpekøbere, som måske har fået en langhår 

for første gang. 

 

Slæb – og apporteringsprøverne. 
 

I 2016 har der været deltagelse af Langhår 8 gange og 5 har bestået. Dette giver en 

beståelsesprocent 63 %, et resultat under middel og mærkbart dårligere end tidligere år.  

 

Det er ærgerligt, at der ikke er flere af klubbens medlemmer der stiller med deres hund på slæb- og 

apporteringsprøve. Slæb- og apporteringsprøven er en rigtig god prøve, som afprøver hunden i de 

vigtige efterskuds discipliner og når man har en hund der har bestået denne prøve, har man en 

grundlæggende veluddannet jagthund i efterskudsarbejdet, der er en værdig repræsentant på 

jagterne.  

 

DJ udvidet apporteringsprøve.  

 

Der har været deltagelse af Langhår 8 gange på DJ’s udvidede apporteringsprøver og 6 har bestået. 

Det er god træning at gøre en hund klar til DJ’s udvidede apporteringsprøve og har man en hund der 

kan bestå denne prøve, så har man også en fuldt uddannet hund i efterskuds arbejde, en hund som 

også er en værdig repræsentant på jagterne. Ligeledes er det god træning frem mod 

byfuldbrugsprøven.  

 

Fuldbrugsprøverne. 
 

Der har været deltagelse af Langhår 3 gange på prøverne og der blev opnået 1 x 1. præmie. 

 

Lillebrusens Vigdis, med fører Charlotte Bæk Lauridsen opnåede 246 point på prøven ved Esbjerg 

og blev udtaget til Fuldbrugsprøvemesterskabet. Desværre blev det ikke til en placering på FUME 

for Vigdis og Charlotte, trods næst højeste pointtal på 229 point. Der må åbenbart have været 

særdeles vanskelige forhold på prøven, idet flere hunde dumpede og højeste pointtal blev 234 point 

til 1. vinderen.  

 

Markprøver og brugsprøver og vinderklasse. 
 

Mange af klubbens medlemmer har deltaget på markprøver og brugsprøver rundt i landet.   
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Der har i 2016 været 82 starter, en lille fremgang på 6 starter ift. 2015. Der er givet 14 x 1. præmie, 

13 x 2. præmie, 1 x 3. præmie og 0 x IFF på markprøver i unghunde- åben- og brugsklasse.  

 

Dette giver en præmieringsgrad: 34,2 % hvilket må siges at være et godt resultat og for øvrigt på 

fuldstændigt samme niveau som i 2015. 

 

Præmieringsgrad med 1. pr.: 17,1 % 

Præmieringsgrad med 2. pr.: 15,9 %   

Præmieringsgrad med 3. pr.:   1,2 % 

Præmieringsgrad med IFF:      0,0 % 

 

Det er svært at opgøre hvor mange starter der har været i vinderklassen, idet der kun registreres 

hunde der bliver placeret. I 2016 er Langhåren placeret 7 gange i vinderklasse. 

 

Det er blevet til følgende placeringer: 

 

1 x 1. vinder med HP + CACIT 

1 x 1. vinder med HP 

1 x 2. vinder med HP 

2 x 2. vinder 

1 x 3. vinder med HP 

1 x 3. vinder 

 

5 – Klub efterårsvinderklasseprøven. 
 

5 klub vinderklassen blev igen i år afviklet på Samsø. Der var dejligt at opleve en 5 klub 

Vinderklasse med 15 deltagere, det er en stor fremgang. Der var på dagen svære forhold for 

hundene, da det var ekstremt tørt og varmt og det havde ikke regnet længe. I år var der kun en 

enkelt Langhår der blev placeret. 

 

Placeringerne blev som følger:  

 

1. Vinder GLD. 

2. Vinder Dybdalgårds Bijoux og Jørgen Gram Petterson 

3. Vinder Weimaraner 

4. Vinder Vizsla 

5. Vinder Vizsla 

Smilla og Tommy Thomsen var udtaget til danmarksmesterskabet, efter en placering som 2. vinder 

med HP på DJ’s vinderklasse i Hjallerup.  

Desværre lykkedes det ikke de to at komme igennem nåleøjet og blive placeret. 

 

Avlsprøver VJP og HZP. 

 

Avlsprøverne VJP og HZP, samt de tilsvarende danske versioner af disse prøver der hedder UT 

(unghundetest) og AT (avlshundetest) er ved at vinde indpas og der har i 2016 deltaget hunde i både 

Tyskland og Danmark. Deltagelse på disse prøver er jo begrænset til en enkelt årgang, idet hunde 

der deltager i 2017 skal være født mellem 1. oktober 2015 og 31. december 2016.  
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Det er vores håb at disse prøver vil vinde indpas som redskab til avlsgodkendelse, så vi kan få flere 

hunde af en årgang godkendt til avl. Specielt mangler der dansk avlede hanhunde på disse prøver, så 

vi kunne undgå at skulle udenlands, for at finde en hanhund hver gang der skal bruges en 

avlspartner.  

 

Der er mange fordele ved at bruge disse prøver til avlsgodkendelse, hvoraf skal nævnes: 

 

 Hundene bliver afprøvet på medfødte egenskaber i stedet for indlærte egenskaber. 

 Med disse prøvers beståelse, sikrer man tilstedeværelse af alle de i egenskaber der skal 

findes i en Tysk Langhår, for at den kan kaldes en alsidig jagtbrugshund og opfylder 

racestandardens brugskrav. 

 Det er afprøvning af den unge hund i to trin frem mod den færdigt uddannede 

jagtbrugshund. 

 De pointbaserede resultater er et vigtigt værktøj i planlægning af den videre avl, både for 

avleren og den hvalpekøber der eventuelt måtte ønske at avle med sin hund. 

 Avleren kan sikre han er på rette spor med sin avl, ved at få flest mulige hunde fra et 

hvalpekuld afprøvet. Her vil der på basis af de afgivne point, tegne sig et billede af 

hvalpekuldet stærke og svage sider. 

 En unghund kan avlsgodkendes i en ung alder og dermed bruges i avl på et tidligt tidspunkt, 

noget der så absolut er til fordel for sundheden hos hvalpene. 

 

Her skal lyde en kraftig opfordring til vores avlere, om at får flest mulige fra et hvalpekuld fremført 

på UT og AT. På den vis kan man finde ud af, om man avlsmæssigt er på rette spor og avler hvalpe 

der er i besiddelse af de brugsegenskaber der skal være til stede i en Tysk Langhår. Der er mange 

tilmeldinger til dette års UT forskellige steder i landet, men skulle det gå sådan at de bliver 

overtegnet, vil vi prøve at få lavet ekstra prøver.   

 

Int. fuldbrugsprøve. 

 

Vi deltog den 16. og 17. september på den Int. fuldbrugsprøve i Ebrach/Bayern med tre dansk 

Langhår. Vi deltog også i 2013 med en enkelt hund, men denne gang fik vi altså mulighed for at 

stille med tre danske Langhår, som alle havde bestået den danske fuldbrugsprøve. 

Den internationale fuldbrugsprøve har eksisteret i rigtig mange år og fungerer som en 

sammenligning af kvaliteten på de bedste hunde fra Tjekkiet, Østrig og Tyskland. Prøven går på 

skift imellem disse lande og i år blev den altså afholdt i Ebrach/Bayern.  

Selvom der på denne prøve er discipliner vi ikke kender, såsom apportering af ræv over forhindring 

og søg efter levende and i siv, så klarede hundene sig rigtig flot. Det var en stolt formand, der 

sammen med hundeførerne, deltog i festmiddagen om aftenen efter den første prøvedag, hvor vi 

kunne opleve mange kendte Tysk Langhår folk var henne og snakke med os og ønske tillykke med 

første dags flotte præstationer. Resultatet blev, at vi efter to fulde dages afprøvning, kunne rejse de 

900 km hjem til Danmark igen med to førstepræmier, den ene hund med prædikat for prøvens 

bedste schweissarbejde og placeringer som fjerde og femte bedste hunde i bagagen. Den sidste hund 

bestod desværre ikke prøven, idet den dumpede i en enkelt disciplin. Det var en højløbsk tæve og 

som de fleste ved, så er løbskhed og deltagelse på prøver en stor udfordring. 
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Stor tak til hundeførerne, som tog denne udfordring op og viste flotte resultater – den slags giver 

international respekt om avlen med Langhår i Danmark og åbner mange døre til at benytte 

udenlandske top hunde i den danske avl. 

 

Avlsarbejdet. 
 

I 2016 er der HD undersøgt 9 Langhår mod 26 i 2014 og 15 i 2015. Dette er en voldsom 

tilbagegang, som vi helst ikke havde set og der skal derfor lyde en opfordring til avlerne om, at 

sikre sig de for deres hvalpekøbere til at få HD undersøgt hvalpene.  

 

Det er dog glædeligt at se, at af de 9 undersøgte hunde, er de alle HD fri.  

 

Til avlerne skal lyde en opfordring til, at det gode resultat fra 2014, 2015 og 2016 ikke skal 

foranledige man efterfølgende tør vove sig ud på dybere vand og gå på kompromis med at sikre HD 

fri avl - i skal blive ved med tage ansvaret for HD frihed alvorligt! 

 

 

                                                 Oversigt for HD resultater år 2010 – 2016 

 

År Foto A B C D E Fri HD % Fri 

2010 12 4 5 2 1 0 9 3 75% 

2011 11 6 2 1 1 1 8 3 73% 

2012 13 11 1 0 1 0 12 1 92% 

2013 7 4 2 1 0 0 6 1 86% 

2014 26 25 1 0 0 0 26 0 100% 

2015 15 14 0 1 0 0 14 1 93% 

2016 9 8 1 0 0 0 9 0 100% 

I alt 2010 til 

2016 
93 72 12 5 3 1 84 9 90% 

i alt %   77% 13% 5% 3% 1% 90% 10%   
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Der blev i 2016 registeret og stambogsført 60 hvalpe, 35 tæver og 24 hanner, hertil skal tillægges 1 

import, i alt en tilgang på 60 hunde. I 2015 blev der registreret 50 hunde, så det er altså en fremgang 

på 10 hunde svarende til 20%.  

 

Her under viser et kurvediagram over antal registreringer fra 2001 til 2016 og gennemsnittet for 

perioden ligger på 55 registreringer. 
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Avlsudvalget.  

 

Avlsudvalget har også i 2016 haft et godt samarbejde, og der er til stadighed enighed om at 

prioritere den alsidige Jagthund og forhåbentlig dermed sikre, at når folk oplever en velfungerende 

Langhår på jagten, vil den være med i overvejelserne næste gang de skal have jagthund, og gerne 

være det naturlige valg for den almindelige jæger.  

 

Vi ønsker at avle hunde med høj sundhed, med nedarvede alsidige brugsegenskaber og talent for 

jagt, og vi vil præge avlen i retning af hunde, der er til gavn og glæde for den almindelige jæger og 

derved nedprioritere det rent sportslige. Vi skal avle hunde der ligger så tæt på standarden som 

muligt, og altid søge at lave hvalpe der er bedre end forældre dyrene.  

 

Vi ønsker at se Langhåren i fremtiden som en robust jagthund, for hvem intet brombærkrat er for 

tæt, eller en apporteringsopgave for svær. Ligeledes ønskes den rolige og velafbalancerede hund på 

Schweissporet. Vi ønsker den hårdføre hund som ikke afskrækkes af is i vandet, en hund der 

sommer og navnlig vinter bringer ænderne, både i søer og strømfyldte åer.  

Vi ønsker en let ført og nervefast hund, med et roligt og ligevægtigt temperament, som gør den let 

at arbejde med og en fornøjelse at have i hjemmet. 

 

”I roen ligger styrken” har en erfaren hundemand udtalt!  

Avlsudvalget vil gerne opfordre til at vi også har fokus på dette i vores avl, så vi bevarer racens 

adelsmærke, Ro og Ligevægt. Dvs. at vi vægter dette højt, når vi udvælger avlspartnere til vores 

hunde. Vi skal avle hunde med god psyke som den almindelige jæger kan arbejde med, og undgå 

overpassionerede hunde, hvor psyken ofte ikke er stærk. 

 

Avlsudvalget har også i 2016 haft henvendelser fra medlemmer, om at finde egnede partnere til 

deres avlshunde. Alle har modtaget min. tre forslag til emner. Men husk det er forslag, udarbejdet 

på baggrund af faktuelle oplysninger, det er stadig opdrætterens ansvar, at føle sig overbevist om 

han har valgt den rette avlspartner til sin tæve. I den forbindelse skal nævnes, at avlsudvalget hele 

tiden arbejder på at se så mange hanhunde som vi kan overkomme. Det sker ved deltagelse i 

udstillinger her i landet og i Tyskland, men også ved planlagte ture, hvor vi kører rundt og ser 

hunde. Vi finder det særdeles vigtigt at have set en hund i virkeligheden, inden den bruges som 

avlspartner, kun på den vis kan man føle sig overbevist om man har valgt ret. Sagt på en anden 

måde, computeren er fin til at se billeder, resultater på prøver og udstilling, men skal man have et 

komplet indtryk af en avlspartner, så skal man have set den virkeligheden. 

Der er i 2016 avlet færre Langhår end der har været behov for og hvalpeformidleren har flere gange 

haft henvendelser fra jægere der ville købe en Langhår, uden at kunne tilbyde danske hvalpe. Da 

behovet ikke har kunnet opfyldes med danske hvalpe, har vi valgt at henvise til tyske hvalpekuld, 

som vi havde kendskab til og vidste vi kunne anbefale med tryghed. Vi har gjort dette for at sikre de 

mennesker der havde valgt en Langhår som deres næste hund, ikke gik over til andre racer og ud fra 

princippet om, at kan vi ikke skaffe nok danske hvalpe, så er det beder vi hjælper med at henvise til 

tyske hvalpekuld. Hellere en tysk Tysk Langhår end en anden race.  
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Der blev på de sidste to generalforsamlinger orienteret om situationen i Holland/Belgien hvor 

Skjoldbruskkirtelkræft er blevet et stort problem og om der er iværksat en undersøgelse for at få 

klarhed over sygdommens omfang. Der kan på Langhårsklubbens hjemmeside læses om denne sag, 

hvor forløbet står udførligt beskrevet. Problemet findes sikkert også i andre lande hvor 

Hollandsk/Belgiske hunde er eksporteret til eller brugt i avlen, det gælder lande som England, 

Irland, Frankrig med flere. 

Langhårsklubbens avlsudvalg vil opfordre til at man p.t. holder sig fra al avl med hunde fra Holland 

og Belgien, eller andre lande hvor avlen foregår uden tilstrækkelig kontrol, da man ellers kan være 

medvirkende til at viderebringe syge gener. 

Over en meget lang periode har der været arbejdet på at erstatte vores tidligere database ”Lifeline” 

med en ny og tidssvarende. Dette arbejde er nu udført og efter en meget stor indsats fra Gitte 

Bechers side, står vi nu med en ny database indeholdende alle gamle data fra Lifeline, plus en 

masse nye. Databasen indeholder den komplette historik omkring avl med Tysk Langhår, helt fra 

Skytte Blochs import af hunde i tresserne og fra grundlæggelsen af Langhårsklubben i 1979 og frem 

til i dag. Gitte har lavet en kæmpe indsats og brugt ufattelig lang tid, på at skabe dette historiske 

materiale og der skal derfor lyde en kæmpe stor tak til Gitte. Vi vil senere i dag påskønne Gitte for 

dette store arbejde. 

Gitte skulle selv have præsenteret databasen for generalforsamlingen, men hun har desværre måttet 

sige fra til i dag, af vigtige private grunde. I hendes fravær vil jeg senere vise jer databasen og 

hvordan den kan bruges af alle fremover. 

 

Verdensforbundet for Tysk Langhår. 

 

I forbindelse med afholdelsen af den internationale fuldbrugsprøve i Ebrach/Bayern den 16. og 17. 

september, var der indkaldt til møde i verdensforbundet. Desværre blev forbundets præsident 

Gerwin Günter indlagt på sygehuset samme dag som mødet skulle holdes og vicepræsident Saija 

Suoma fra Finland måtte træde til i sidste øjeblik og stå for afholdelse af det indkaldte møde. Mødet 

forløb noget anderledes end planlagt, idet den fremsendte dagsorden ikke kunne følges pga. Gerwin 

Günters manglende tilstedeværelse.  

Gerwin Günter er trådt tilbage som formand for det tyske langhårsforbund og ny mand i spidsen for 

Langhår i Tyskland er Leonhard Schmieg, en meget kendt langhårsmand gennem mange år og 

bosiddende i Bayern. Vi i bestyrelsen er yderst tilfreds med det blev Leo Schmieg der blev valgt 

som formand for det tyske langhårsforbund og vi forventer med ham i spidsen et fortsat frugtbart 

samarbejde med Tyskland. Det bliver interessant at se i 2017, om han også kommer til at efterfølge 

Gerwin Günter som præsident for verdensforbundet, noget som alle medlemslande støtter op bag. 

 

Anlægsprøver og anlægsprøveudvalget ”jagtbrugshunde.dk”. 
 

Samarbejdet med de øvrige klubber i anlægsprøveudvalget fungerer godt og oversættelsen af de 

tyske prøveregler til dansk er tilendebragt. De er efterfølgende blevet godkendt af DKK og prøverne 

er også oprettet på hundeweb, så der i lighed med andre prøver kan tilmeldes den vej. De næste 

opgaver for udvalget, bliver at få lavet et kompendium til uddannelse af dommere, et arbejde der for 
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længst burde have været langt fremskreden, men som desværre er gået lidt i stå. Indtil der er 

uddannet flere dommere, vil prøverne blive bedømt af danske markprøvedommere med kendskab til 

de tyske prøver, eller tyske dommere. Følg med på www.jagtbrugshunde.dk som er udvalgets 

hjemmeside og se hvornår der afholdes unghunde test og avlshunde test i 2017.  

 

Under dagsorden punktet indkomne forslag, lægger bestyrelsen op til at UT i kombination med AT 

skal gælde som avlsgodkendelse for vores race, i lighed med de tyske prøver VJP og HZP, som jo i 

forvejen gælder som avlsgodkendelsesprøver. Egentlig kunne bestyrelsen bare have indført denne 

ændring i avlsreglerne, men vi har valgt at lade generalforsamlingen tage stilling til dette for ikke at 

bryde traditionen med, at der er vores højeste myndighed der tager beslutning om avlsreglerne. 

 

I DKK’s nye udstillingsregler for 2017, er der indført at man kan stille med sin hund på udstilling i 

brugsklasse med en bestået AT prøve. Tidligere stor der man kunne stille i brugsklasse med en 

bestået HZP, men nu er det altså også muligt efter beståelse af AT, den danske version af HZP. 

 

Bestyrelsesarbejdet. 
 

Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2016, deltaget i DKK´s repræsentantskabsmøde og 

deltaget i 5 klub og FJD møder. 

 

Bestyrelsesarbejdet har fungeret godt, med respekt for forskellige holdninger og ideer og 

beslutninger er truffet med overbevisning om, at de har været til gavn for den Langhåren og 

Langhårsklubbens medlemmer. Det er en fornøjelse at opleve med hvilken enighed om tingene 

bestyrelsesarbejdet har forløbet og specielt skal fremhæves den fælles forståelse for bevarelsen af 

Tysk Langhår, som en alsidig jagtbrugshund med nedarvede alsidige jagtbrugsegenskaber, et roligt 

og afdæmpet temperament og et smukt udseende.    

 

Bestyrelsen ønsker klubbens medlemmer tillykke med de opnåede resultater på udstillinger og 

prøver i 2016. Vi ønsker knæk og bræk ved udstillinger og på prøver i 2017.  

 

Til dommere, prøveledere, hjælpere og andre som har hjulpet og derved bidraget ved de mange 

arrangementer i 2016, skal der lyde en stor tak! Uden jeres indsats ingen klub. 

 

Klubben ønsker også at takke for et godt samarbejde i 5 klub, hvor det nu er Hans Petter Lauridsen 

der er Langhårsklubbens repræsentant. 

 

Tak til DKK’s forretningsudvalg og DKK´s personale for godt samarbejdet i det forløbne år. 

 

Sidst men ikke mindst, vil jeg gerne personligt sige tak til bestyrelsen, webmaster, avlsudvalg og 

kredsmedlemmer for et godt samarbejde i 2016 – det er en fornøjelse at deltage i møder og 

aktiviteter sammen med jer! 

 

Hvad byder fremtiden på? 
 

Klubbens Hovedprøve afholdes lørdag den 25. marts på terræner i Sønderjylland. Prøven vil blive 

afviklet på forskellige terræner, hvor der er gjort tiltag til biotopforbedringer. Der vil ikke blive 

udsat vildt, (dette er heller ikke lovligt før efter den 1. april) hvorfor den afvikles på basis af den 

naturligt forekommende vildtbestand og det bliver spændende at opleve om biotopforbedringerne 

http://www.jagtbrugshunde.dk/
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har medvirket til en højere bestand. Det er vores håb at der vil møde rigtig mange af vores 

medlemmer op til hovedprøven og få deres hunde vist frem og bedømt. Vi i bestyrelsen ser rigtig 

meget frem til denne dag og samværet med klubbens medlemmer.  

 

5-klub forårsvinderklasseprøven bliver afholdt lørdag den 1. april på de sædvanlige terræner 

omkring Herning med Carsten Lawets som prøveleder og Bent Christensen som terrænleder. 

 

Unghunde anlægsprøver UT afholdes lørdag den 11. marts på Sjælland, Lørdag den 18. marts på 

Langeland, lørdag den 25. marts på Hjarnø, søndag den 26. marts på Fyn og lørdag den 1. april i 

Østjylland. Allerede i begyndelsen af februar var prøverne på Hjarnø og Langeland overtegnet og 

det er glædeligt at opleve der er rift om disse prøver. 

 

5 klub schweissprøven i Pamhule afholdes den 6. maj med Just Mikkelsen som prøveleder. 

 

5 klub schweissprøven på Sjælland afholdes 3o april, med Ida Thyssen som prøveleder. 

 

Se nærmere om prøverne på Langhårsklubbens hjemmeside og på hjemmesiden for 

Jagtbrugshunde.dk. 

 

Den 8. februar offentliggjorde DJ, DKK og FJD en pressemeddelelse med følgende overskrift: 

 

”Organisering af de stående jagthundes aktiviteter” 

 

Bestyrelsen vil under dagsordenspunktet eventuelt tage denne pressemeddelelse frem på skærmen 

og gennemgå den med jer. Det er vores håb den vil danne grundlag for en god debat og at 

generalforsamlingen på den vis kan være med til at inspirere bestyrelsen med input til det arbejde 

der nu skal laves, i forbindelse med eftersynet af de stående jagthundes organisation. 

 

På bestyrelsens vegne 

Carsten Lundhøj 

 

 

 

 

Spørgsmål til bestyrelsens beretning: 

 

Bjørn Lindberg spørger til de andre klubbers holdning til UT og AT 

C. Lundhøj – nogle mener de gamle prøver er udmærket men LHK mener UT og AT er et godt 

tilbud til hundefolk så der avles hunde til den almene jæger.  

 

Holger Pedersen henstiller til at UT og AT prøverne bliver mere ensrettet og C. Lundhøj medgiver 

at der skal arbejdes hen imod dette. 

Holger synes det er beklageligt at LHK har vedtaget ikke at give økonomisk støtte til medlemmer 

som deltager i prøver. C. Lundhøj opfordrer til at komme med forslag til støtte så vil bestyrelsen 

arbejde videre med dette. 

 

Just Mikkelsen opfordrer til at når man afholder prøver skal hundene startes på terræn hvor man 

forventer fugle i stedet for at slide hundene op på vildttomt terræn. 
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Karen Pedersen spørger til hvorfor ikke flere bestyrelsesmedlemmer stiller til UT og AT med egne 

hunde. 

C. Lundhøj svarer at UT og AT  ikke har indgået i prøver til avlsgodkendelse. 

Nogen har købt hvalp i Tyskland hvor den tyske avler stiller krav om tyske prøver. 

 

Leif Hansen svarer at han tager VGP og HZP så resultaterne registreret i Tyskland mhp. at bruge 

tyske hanhunde i avl.  

 

 

Udstillingsudvalget ved Ida Thyssen; 

Ida orienterer om at vand- og apporteringsprøven ikke bliver forældet i udstillingsregi modsat i 

brugsregi. 

Der er hos Langhåret hønsehund kåret en international udstillingschampion. Dette betyder at 

hunden ikke har nogle brugsklasseprøver og vil fremgå med (U) efter titlen. 

På DKK udstilling vil der fremover være udenlandske dommere da reglerne for danske dommer er 

bortfaldet. 

 

C. Lundhøj; der er i bestyrelsen overvejelser omkring temadag med gennemgang af hunden dvs. 

hvad man vægter ved udstilling. 

 

Beretning fra kredsene; 

Kreds Nord; ingen repræsentant 

 

Kreds Midtjylland; v HP Lauridsen. Der var som vanlig markprøvetræning før kredsens 

generalforsamling i marts. 

I foråret var der planlagt 4 aftener apporteringstræning. 1 blev aflyst og ved de resterende 3 var der 

kun få deltagere. 

Familiedagen i slut juni havde 28 deltagere og der var mulighed for at deltage i forskellige 

discipliner og konkurrencer. En god dag med hygge, mad og hundesnak. 

Der har været flere gode resultater fra kredsens medlemmer bla deltagelse i DM i schweiss, DM på 

marken og deltagelse i FUME 

 

Kreds Fyn og syd-og Sønderjylland; v  John Møller: Der var i foråret apporteringstræning hvor 

der var 12 deltagende hunde. Der blev afholdt 2 marktræning i foråret hvor der var god tilslutning. 

Familiedagen havde 24 deltagere og sol. 

Der var også marktræning i efteråret. Kredsen sluttede med en hønsejagt i efteråret hvor 8 hunde 

deltog. Der blev skudt 1 hare, 4 fasaner og 18 agerhøns. 

Kredsens er startet unghunde-træning i 2017. 

 

Kreds Sjælland; ingen repræsentant. 

 

 

C. Godkendelse af regnskab og meddelelse af ansvarsfrihed. 

HP Lauridsen fremlægger regnskabet for 2016 

 

 

D. Fremlæggelse af budget og vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. 
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Kontingent fastholdes for 2018 

 

 

E. Indkomne forslag; 

 

Bestyrelsen har et forslag til afstemning. 

Brugskrav ved avlsgodkendelse skal der tilføjes; 

2.4 Danske prøver UT og AT  

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Holger Pedersen spørger om det har virkning med tilbagevirkende kraft. Det har det. 

 

Forslag om at VJP (i Tyskland) og AT ( i Danmark) som nu ikke giver ret til avlsgodkendelse, 

kommer med til afstemning næste års generalforsamling. 

 

 

 

F. Valg til bestyrelsen; 

På valg er Just Mikkelsen, Gitte Becher, Jens Jensen og Carsten Lundhøj 

De modtager alle genvalg – og genvælges. 

 

G. Valg af bestyrrelsessuppleanter;  

Gældende for 1 år 

1. Bent Hansen 

2. Tommy Thomsen vælges. 

 

H. Valg af revisor og revisorsuppleant; 

1. Kim Jensen 

2. Ulrik Kristiansen 

Revisorsuppleant Tobias Dyrvig. 

 

I. Eventuelt; 

 

C. Lundhøj orienterer om at DJ, FJD og DKK har nedsat et udvalg til ”organisering af de stående 

jagthundes aktiviteter” Udvalgets mål er at udvikle – forenkle – smidiggøre og billiggøre. 

Jens Glavin (DKK) er tovholder. 

Udvalget forventer at være færdig senest d 1.10.2017 

 

C Lundhøj efterlyser ønsker/forslag fra medlemmerne som LHK kan tage med. 

Kim Jensen eftersøger at hundene bedømmes efter race og standard på markprøverne. 

Hundene dømmes efter Fælles Markprøve Regler hvor der , trods flere års ønske, ikke dømmes 

efter racens standard. 

 

Leif Hansen gør opmærksom på at LHK vil arbejde hen imod at klubben kan afholde egne prøver  

hvor målet er at få gode alsidige jagthunde 
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Holger Pedersen spørger om klubben kun laver prøver for LHK og det er ikke hensigten og alle 

kontinentale racer er velkommen.  

   

Henrik Jepsen eftersøger hjælp til import af hund fra udlandet. Der gælder forskellige regler og 

avlsudvalget hjælper gerne.  

 

Just orienterer om at der er aftalt en træningsdag d. 11/3 omkring Bur. LHK har fået lov at låne 

terrænet og vil på træningsdagen prøve at få en fornemmelse af fuglebestanden. 

De der har lyst til at deltage skal melde til hos HP Lauridsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigent Brian Visby takker for god ro og orden til generalforsamlingen 

 

Referent                                                     Dirigent 

Charlotte Lauridsen                                 Brian Visby 

 

____________________________            ____________________________ 
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Uddeling af klubnåle og pokaler ved Bent Hansen; 

 

Hund Ejer/Fører Resultat Sted Nål 

          
DK08819/2012 
Smilla Tommy Thomsen 

Dansk 
Sporchampion  guld 

DK 08811/2012 
Tor Kim Winther Jensen 

Dansk 
sporchampion 

 
guld 

     
DK08819/2012 
Smilla Tommy Thomsen 

1. pr. schweiss 
1000m/40t Rold skov DJ sølv 

DK 08811/2012 
Tor Kim Winther Jensen 

1. pr. schweiss 
1000m/40t Sdr. Klausie KH sølv 

DK07579/2013 
Vildholt Fabian 

 
Marie-Lousie Trane Kallehave 

1. pr. schweiss 
1000m/40t 

 
Sdr. Klausie DM DKK sølv 

          
DK08819/2012 
Smilla Tommy Thomsen 

1.pr. på Int. 
Fuldbrugsprøve Ebrach/Bayern sølv 

DK08881/2012 
Tor Kim Winther Jensen 

1.pr. på Int. 
Fuldbrugsprøve Ebrach/Bayern sølv 

DK10338/2013 
Lillebrusens 
Vigdis Charlotte Bæk Lauritsen 

1.pr. på 
Fuldbrugsprøve Esbjerg sølv 

          
DK08881/2012 
Tor Kim Winther Jensen 

Skytte Blochs 
mindepokal   

           
DK16504/2012 
Ida v. 
Frochtmannshof Jens Sørensen 

Dansk 
eksteriørchampion   sølv 

Dk04721/2014 
Sjørslev Honey Børge Wæverstrøm 

Dansk 
eksteriørchampion   sølv 

          
DK08881/2012 
Tor Kim Winther Jensen 

Skytte Blochs 
mindepokal  sølv 

DK10338/2013 
Lillebrusens 
Vigdis Charlotte Bæk Lauritsen Fuldbrugspokalen   

           

25 års jubilæum Willy Larsen   guld 

25 års jubilæum Bent Christensen   guld 

25 års jubilæum Chr. Hjortlund   guld 

     

Æresdiplom   Gitte Becher 
Veludført arbejde 
med databasen   guld 

 


