
 
 

 
 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 
 
 
 
Langhårsklubben afholder generalforsamling søndag d. 18. februar 2018. kl. 13:00 i Ejby Hallen, 
Halvej 5, 5592 Ejby.  
 
Dagsorden ifølge vedtægternes § 14 stk. 2:  
 
 
a.  1. Valg af dirigent – Brian Visby Hansen 

2. Valg af referent – Liljan Gram Petersson 
3. Valg af Stemmetællere – Karsten Jensen og Kristian Hjorthlund 
Der er talt 28 stemmeberettigede  
 

b. Bestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger og beretning fra kredsene. 

 

 

 

Langhårsklubbens bestyrelses beretning for 2017 

 

 

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 2017.  

 

 

5 – klub certifikatudstillingerne. 

 

 

Året startede med de to certifikatudstillinger i henholdsvis Jægerspris og Uldum. Der deltog i alt 16 

Langhår på de 2 udstillinger, ca. det samme antal som i 2016. 

Der blev på udstillingerne givet følgende præmieringer: 5 x SL, 3 x VG og 8 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 1. april og dagen forløb 



 
på bedste vis, med dejligt vejr og mange fugle på terrænerne. Jeg havde den ære at dømme denne 

prøve, men jeg må sige, at da dagen var omme og jeg kun kunne placere hunde af vores egen race, 

så var jeg lidt lang i spyttet da jeg skulle give kritik. Heldigvis kom Jørgen Gram Petersson med en 

fin støttende kommentar, citat: Ja det er sgu nemt at være dommer i dag, det må være tydelig for 

enhver hvordan rækkefølgen på placeringerne bliver.   

 

 

Prøven blev som nævnt en succes for Langhåren hvor vi besatte 4 ud af 4 vinderplaceringer. 

 

 

1. vinder med CACIT og HP blev Tor, fører Kim Winther Jensen 

2. vinder med R.CACIT og HP blev Sjørslevs Figo, fører Bjørn Lindberg 

3. vinder med HP blev Dybdalgaard's Bijoux, fører, Jørgen Gram Petersson 

4. vinder blev Smilla, Fører, Tommy Thomsen 

 

 

Tor og Kim Winther Jensen blev med 1. vinder placeringen udtaget til DKK’s forårsmesterskab, 

hvor de desværre ikke opnåede placering. 

 

 

Hovedprøven ved Bedsted. 

Langhårsklubbens hovedprøve blev afholdt i Sønderjylland den 25. marts med udgangspunkt i 

Bedsted rideklubs lokaler. Prøveterrænerne lå i Vilsbæk, Hammelev og Bedsted og prøven blev 

gennemført i glimrende markprøvevejr og på arealer med god bestand af kun vilde fugle. På hold 1 i 

Vilsbæk var der 12 – 15 parhøns på terrænet, på hold 2 i Hammelev 11 par og på Johns terræner i 

Bedsted var der også god tilgang til fugle, da begge hold afsluttede her. 

Stor tak til Per Jørgensen, Just Mikkelsen for velvilligt at stille terræner til rådighed og ikke mindst 

John Møller, som både lagde lokaler og terræner til. 

Stor tak til hundeførerne, som dagen igennem sørgede for den gode stemning med godt humør. Det 

var en fornøjelse at opleve den gode stemning der atter var på hovedprøven. 

På prøven deltog 18 Langhår og 1 Ruhår, af forskellige årsager lidt færre end sidste år. Vi håber at 

der i år deltager mindst lige så mange som vi plejer. 

 

 

Unghundeklasse: 

 

 

Mille, fører Jens Chr. Jensen 1. pr. og pokal. 

Vildholt H Steen, fører Jesper Haurum 1. pr. og førerpokal. 

Jack, fører Tobias Dyrvig 1. pr. 

 

 

Åben klasse: 



 
 

 

Boss, fører John Møller 1. pr. og pokal. 

 

 

Vinderklasse: 

 

 

1. vinder med CACIT og HP Dybdalgårds Bijoux, fører Jørgen Gram Petersson. 

2. vinder med HP Smækbjerg Chita, fører Torben Gildbjerg. 

 

 

5 – klub schweissprøverne og lidt om schweiss resultater generelt. 

 

 

Der blev i 2017 afholdt to schweissprøver i 5 klub. Den ene prøve i Pamhule skov, med Just 

Mikkelsen som prøveleder, blev afholdt den 6. maj og den anden prøve i Tersløse Bøgeskov ved 

Dianalund, med Ida Thyssen som prøveleder, blev afholdt den 30. april. Der deltog i alt 30 hunde 

på de to prøver, heraf var kun 3 langhår. I alt har der Langhår været ført på schweissprøver 22 

gange i 2017, men desværre kun tre gange på vores egne prøver. Bestyrelsen vil gerne sende en 

opfordring til at stille på egne prøver, så overskuddet fra prøverne kan tilfalde Langhårsklubben.   

 

 

Der blev opnået følgende præmieringer i Pamhule skov: 

 

 

Duna vom Murner see, fører Ove Nielsen, 3.pr. 400m/20 timer. 

 

 

Fergie, fører Søren Niebuhr, 2. pr. 400m/3 timer. 

 

 

Der blev opnået følgende præmieringer i Tersløse bøgeskov: 

 

 

Sjørslevs J Ella, fører Vagn Dalgaard Jensen, 3. pr. 400m/3 timer 

 

 

FJD udstillingen i Vissenbjerg 

 

 

Udstillingen blev i 2017 afholdt den 11. juni ved Vissenbjerg Hallen. 

10 Langhår var tilmeldt, en tilbagegang på 5 hunde i forhold til 2016. 

 

 

Der blev uddelt 1 x SL, 4 x Excellent og 5 x VG. 



 
 

 

Langhårsklubbens bestyrelse vil, i lighed med de foregående år, 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, der 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 

 

 

Langhårsklubbens egne udstillinger er de to 5 klub udstillinger i henholdsvis Jægerspris og Uldum, 

samt FJD udstillingen i Vissenbjerg.  

 

 

Apporteringsprøverne. 

 

 

20 Langhår har stillet på DJU apporteringsprøven. Heraf har de 17 bestået og af de 17 har 3 bestået 

med max point.   

Langhårsklubben deltog også med hold til racedysten ved Sorø og ved Skive den 29. juli. Samlet 

pointtal for de 3 deltagere ved Sorø blev 86 og en placering som tredje bedste hold og det samlede 

pointtal ved Skive blev 87 og en placering som andet bedste hold – tak til hundeførerne for de flotte 

resultater!  

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 træning og lokale arrangementer.  

 

 

Slæb – og apporteringsprøverne. 

 

 

I 2017 har der været deltagelse af Langhår 15 gange og 7 har bestået. Dette giver en 

beståelsesprocent 47 %, et resultat langt under middel og markant dårligere end tidligere år.  

Hvordan får vi flere til at stille på denne glimrende prøve? Vi i bestyrelsen synes det er ærgerligt, at 

der ikke er flere af klubbens medlemmer der stiller med deres hund på slæb- og apporteringsprøve. 

Slæb- og apporteringsprøven er som skabt til Langhåren, med dens alsidige brugsegenskaber og er 

jo også en væsentlig prøve i forbindelse med avlsgodkendelse via det traditionelle prøvesystem. 

 

 

DJ udvidet apporteringsprøve.  

 

 



 
Der har været deltagelse af Langhår 5 gange på DJ’s udvidede apporteringsprøver og alle 5 har 

bestået. Dette er et rigtigt flot resultat og der skal lyde stor tak til hundeførerne. 

DJ’s udvidede apporteringsprøve er en udmærket prøve 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.  

 

 

Fuldbrugsprøverne. 

 

 

Der har været deltagelse af Langhår 2 gange på prøverne i Danmark, desværre uden deltagerne har 

opnået præmiering. 

På prøve i Tyskland deltog Gitte Becher med Lillebrusens Siri. Prøven blev bestået med 298 point 

og 1. pr.  

 

 

Markprøver og brugsprøver og vinderklasse. 

 

 

Mange af klubbens medlemmer har deltaget på markprøver og brugsprøver rundt i landet.   

 

 

Der har i 2017 været 72 starter, en tilbagegang på 10 starter ift. 2016. Der er givet 16 x 1. 

præmie,  7 x 2. præmie, 1 x 3. præmie og 1 x IFF på markprøver i unghunde- åben- og brugsklasse.  

 

 

Dette giver en præmieringsgrad: 34,7 % hvilket må siges at være et godt resultat og for øvrigt på 

fuldstændigt samme niveau som i 2016. 

 

 

Præmieringsgrad med 1. pr.: 22,2 % 

Præmieringsgrad med 2. pr.:   9,7 %   

Præmieringsgrad med 3. pr.:   1,4 % 

Præmieringsgrad med IFF:        1,4 % 

 

 

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

hunde der bliver placeret. I 2017 er Langhåren placeret 11 gange i vinderklasse. 

 

 

Det er blevet til følgende placeringer: 

 

 

2 x 1. vinder med HP + CACIT 

1 x 1. vinder med HP 

1 x 2. vinder med HP + R. CACIT 

2 x 2. vinder med HP 



 
2 x 3. vinder med HP 

2 x 4. vinder 

1 x 5. vinder 

 

 

5 – Klub efterårsvinderklasseprøven. 

 

 

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

Vinderklasse med 15 deltagere, samme antal som sidste år. Der blev på prøven vist rigtig fint 

hundearbejde og generelt kan min sige, at når hundene fejlede, så var det på lydigheden. 

Konkurrencen om de bedste placeringer, ville have været meget større, hvis alle hundene havde 

kunnet afvente apport ordre. En helt igennem fantastisk prøve, med fældning af fugl i alle 

situationer på nær en enkelt, hvor publikum stod i vejen. 

 

 

Placeringerne blev som følger:  

 

 

1. Vinder med HP, Smækbjerg Chita og Torben Gildbjerg 

2. Vinder med HP, Tor og Kim Winther Jensen 

3. Vinder med HP, Dybdalgårds Bijoux og Jørgen Gram Petersson 

4. Vinder, Lillebrusens Vigdis og Charlotte Bæk Lauritsen 

5. Vinder, Sjørslevs Figo og Bjørn Lindberg 

Smækbjerg Chita og Torben Gildbjerg blev med 1. vinder placeringen udtaget til DM. Det er anden 

gang dette makkerpar er udtaget til DM og de viste på prøven at de var særdeles værdige til at 

deltage, idet det var marginaler der gjorde at de ikke blev placeret.  

 

 

Avlsprøver VJP og HZP, samt de danske versioner UT og AT. 

 

 

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 2017 deltaget hunde i både 

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

der deltager i 2018 skal være født mellem 1. oktober 2016 og 31. december 2017.  

 

 

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, så træning til prøverne er ligeledes med til at sikre man får en brugbar 

jagthund. 

• 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. Ligeledes er det 

god træning frem mod den færdige jagthund at træne til disse prøver. 

 

 

Avlsarbejdet. 

 

 

I 2017 er der HD undersøgt 6 Langhår mod 26 i 2014, 15 i 2015 og 9 i 2016. Dette er en voldsom 

tilbagegang, som vi helst ikke havde set og samtidigt kan vi nu ikke længere sig at de hunde der 

bliver fotograferet er HD-fri. Af de 6 fotograferede, er kun de 3 HD fri og selv om tallene baserer 

sig på et statistisk meget svagt grundlag, med kun 6 hunde fotograferede, så er tiden nu inde til at 

hvalpeavlerne gør en meget aktiv indsats for at få deres hvalpe HD-fotograferet.  

Sundheden går frem for alt i hundeavl, så her skal vi blive bedre!   

 

 

                                                Oversigt for HD-resultater år 2010 – 2017 

 

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% 

2017 6 3 0 1 1 1 3 3 50% 

I alt 2010 til 2017 99 75 12 6 4 2 87 12 88% 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Der blev i 2017 registeret og stambogsført 39 hvalpe, 15 tæver og 24 hanner, hertil skal tillægges 4 

importer, i alt en tilgang på 43 hunde. I 2016 blev der registreret 60 hunde, så det er altså en 

tilbagegang på 17 hunde, svarende til 40%.  

 

 

Her under viser et kurvediagram over antal registreringer fra 2001 til 2017 og gennemsnittet for 

perioden ligger på 55 registreringer. 

 

 

 



 

 
 

 

 

Avlsudvalget. 

 

 

Avlsudvalget har også i 2017 haft et godt samarbejde om at fastholde den linje der er lagt, med 

hensyn til at prioritere den robuste Jagthund, med nedarvede alsidige jagtbrugsegenskaber. Vi vil 

fortsat præge avlen mod hunde der er til at håndtere for den almindelige jæger, og med en indsats få 

en ordentlig jagthund ud af. 

Avlsudvalget vil gerne opfordre til at vi har fokus på sundheden, og på at avle dresserbare og let 

førte hunde med et roligt og ligevægtigt temperament. Vores mål skal være at avle hunde der ligger 

så tæt på standarden som muligt. 

Avlsudvalget arbejder fortsat på at se og opleve så mange avlshunde som muligt, det være sig både 

hanhunde og tæver som kommer til at præge den fremtidige avl, både i Danmark og Tyskland. Det 

er en stor oplevelse at have set en unghund arbejde, uanset om det er prøver i Danmark eller 

Tyskland, og derefter følge den og dens evt. afkom i avlen. Det er selvfølgelig med henblik på hvad 

der kunne være interessant for den danske avl. 

Avlsudvalget vil fortsat gerne komme med forslag til egnede avlspartnere, men det er stadig 

opdrætterens ansvar at vælge på baggrund af de oplysninger der er tilgængelige.  

Når det handler om avl og udvælgelse af avlspartner til vores hunde, gælder det om at skaffe sig alle 

de oplysninger man kan, så man vælger på et oplyst grundlag. Der ligger en del oplysninger 

offentligt tilgængelig, men der er nogle endog særdeles vigtige Sundheds/Mentalitets oplysninger 

der ikke er offentlige.  

Avlsudvalget har tilgang til disse oplysninger, og vi står altid klar til at oplyse vores medlemmer 

bedst muligt hvis de ønsker det. 

 

Langhårsklubbens database indeholder nu 9700 danske og udenlandske hunde. Der er oplyst de 

resultater og sundhedsoplysninger om den enkelte hund, der er offentligt tilgængeligt på 

henholdsvis Hundeweb i Danmark og de tyske klubbers hjemmesider.  



 
 

Man finder på databasen forskelligt nyttigt værktøj i avlen. Man kan se en hunds indavlsgrad i det 

felt hvor der står COI 5 gen. COI står for Cofficient of Inbreed, altså indavlscofficient. Står der ikke 

noget tal, så klik på Calculate COI again. Man kan få en beregning af indavlsgraden på 5, 7 og 9 

generationer. 

Et godt værktøj er også Testparring, som findes under fanen Dogs, her kan man se den fulde 

stamtavle og beregne indavlsgraden på afkommet efter to hunde. Det særlige ved databasen er at 

man kan kombinere danske og tyske hunde. Databasen vil blive opdateret løbende, så der som 

minimum er de udenlandske hunde som er aktive i avlen i øjeblikket, og selvfølgelig alle danske 

hunde. 

 

I 2016 var efterspørgslen på hvalpe større end det antal der blev avlet. I 2017 så det lidt anderledes 

ud, i hvert fald først på året, og især når der var overtal af hanhunde. Det rettede sig heldigvis hen 

ad vejen og det håber vi der holder i 2018, der er under alle omstændigheder også spændende 

hvalpe på vej i år. 

Avlsudvalget og resten af bestyrelsen, vil gerne opfordre til at man får lagt noget arbejde i den 

hvalp man som hvalpekøber får i hænderne. Hver en fiber i den lille krop indeholder jagtlyst, det er 

fantastisk men uden kærlig og konsekvent træning i en tidlig alder, får man ikke det fulde potentiale 

frem i sin hund.  

Vi ser desværre Langhår som ”går til spilde” om man så må sige. Der er ikke blevet taget hånd om 

træningen og pludselig er det blevet en unghund med sine egne meninger om hvad der er interessant 

at lave.  

Det er en stor skam, både for ejeren som står med en stor opgave foran sig for at få en ordentlig 

jagthund ud af det, og sandelig også for avlen som mister potentielt gode avlshunde fordi de ikke 

bliver ført frem på prøver og udstillinger, og gjort klar til avl. Det er særlig hanhundene der glimrer 

med sit fravær, hvor er det ærgerligt for Dansk avl! 

Der ligger også et ansvar hos opdrætterne for at informere, inspirere og gerne hjælpe hvalpekøbere i 

gang med træningen. Det er ikke så let som det lyder, men der er nogen der er rigtig gode til det. 

Bestyrelsen har taget initiativ til at kontakte de der købte hvalp i 2017, med en opfordring til at få 

gang i træningen. Der er træning i kredsene med henblik på UT i marts måned, og derefter træning 

mod AT i september.  

En bestået UT eller VJP sammen med en bestået AT eller HZP, samt to bedømmelser på udstilling 

med mindst Very Good, et HD-resultat A eller B, så er ikke bare avlsgodkendelsen i hus, men man 

har også en uddannet og brugbar jagthund.  

Det kan gøres på flere måder, det kan læses i avlsreglerne, men på denne måde kan man have en 

hund klar til både Jagt og avl når den er to år gammel.  

 

 

Verdensforbundet for Tysk Langhår. 

Der har i 2017 ikke været afholdt noget møde i verdensforbundet. Der blev godt nok indkaldt til et 

møde i forbindelse med forbunds udstillingen, men det var meget få det mødte op, så det blev kun 



 
til et uformelt møde. Der er indkaldt generalforsamling i marts måned 2018 og her skal der være 

valg til posterne i forbundet. Der er forhåbning til, at det bliver Leo Schmieg, formanden for det 

tyske langhårsforbund, der bliver valgt til præsident.  

 

 

Anlægsprøver og anlægsprøveudvalget ”jagtbrugshunde.dk”. 

 

 

Samarbejdet i anlægsprøveudvalget fungerer godt og der er en ensartet opfattelse af formålet med 

prøverne UT og AT. Kompendiet for uddannelse af dommere er færdigt og både de nuværende 

dommere, der har dømt med baggrund i kendskab til de tilsvarende tyske prøver, samt deres 

baggrund som markprøve dommere og aspiranterne, vil snarest blive indkaldt til en teori dag. Følg 

med på www.jagtbrugshunde.dk som er udvalgets hjemmeside og se hvornår der afholdes unghunde 

test og avlshunde test i 2018.  

 

 

Bestyrelsesarbejdet. 

 

 

Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2017, deltaget i 5 klub, Jagtbrugshunde 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 2017. Vi ønsker knæk og bræk ved udstillinger og på prøver i 2018.  

 

 

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

arrangementer i 2017, 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. 

 

 

http://www.jagtbrugshunde.dk/


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

kredsmedlemmer for et godt samarbejde i 2017 – det er en fornøjelse at deltage i møder og 

aktiviteter sammen med jer! 

 

 

Hvad byder fremtiden på? 

 

 

Klubbens Hovedprøve afholdes lørdag den 24. marts på de samme terræner i Sønderjylland som i 

2017. 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 hvordan 

fuglene har klaret sig igennem det særdeles våde 2017. 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 søndag den 25. marts på de sædvanlige terræner 

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

 

 

Unghunde anlægsprøver UT afholdes lørdag den 4. marts ved Tølløse, lørdag den 17. marts på 

Langeland, søndag den 18. marts ved Søndersø på Fyn og lørdag den 31. marts i Østjylland.  

 

 

5 klub schweissprøven i Pamhule afholdes lørdag den 28. april med Just Mikkelsen som prøveleder. 

 

 

5 klub schweissprøven på Sjælland afholdes søndag den 6. maj, med Ida Thyssen som prøveleder. 

 

 

Se nærmere om prøverne på Langhårsklubbens hjemmeside, Langhårsklubbens FB side og på 

hjemmeside og FB side for Jagtbrugshunde.dk. 

 

 
Generelle debatter om emnet: 
Jørgen Gram Petersson: Har bestyrelsen planlagt tiltag for at forhøje antallet af HD-
fotograferinger?. 
 
Tobias: Forslår at man skal tale med hvalpekøber omkring HD-fotografering. Der skal laves gruppe 
fotografering af hvalpene for at spare penge. Carsten Lundhøj følger op på dette. 
 
Arne Jensen. Opdrætter skal foreslå at få hvalpen HD-fotografering og efter fotografering får ny 
ejer kr. 1000 tilbage. Hvordan skal der arbejdes med den faldende HD-fotografering? 
 
Gitte Becher: Har valgt selv at betale for HD-fotografering. 
 
Bjørn: Hvordan ligger det med samarbejdet med tyske forbund omkring avl? 



 
 
Torben Gilberg: Mener at der bliver lagt for stor vægt på de tyske prøver. 
 
Ekstra: Der er sendt breve ud til 22 unghundeejere med opfordring om at tage UT og AT test. 
 
Kreds Nord: Ingen aktivitet 
Kreds Midt: Markprøve med efterfølgende generalforsamling med 14 deltagere. 4 x 
apporteringstræninger. Deltagelse i racedysten. Familiedag med 27 deltagere. 
Kreds Syd: Har haft UT træning og apporteringstræning. Holdt mark- og ung hundetræning hvor 14 
deltog. Sluttede med en hønsejagt 1.okt. Skød 14 fugle. Familiedag med apportering.  
Kreds Sjælland: Kun få aktiviteter  
 
c. Godkendelse af regnskab og meddelelse af ansvarsfrihed. Godkendt 
  
d. Fremlæggelse af budget og vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. 
Budgettet blev godkendt. 
 
Kim Jensen: Langhårsklubben burde betale de udgifter der er forbundet med møder i 
verdensforbundet. 
 
Ekstra: Bjørn: Hvor mange Tysk langhåret er der reg. i Danmark? Carsten Lundhøj følger op på 
dette. 
 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og dette blev godkendt. 
 
  
e. Indkomne forslag. Ingen 
 
 
  
f. Valg til bestyrelsen: På valg var: : Ida Thyssen, Leif Hansen og Hans Petter Lauridsen.  Der var 
genvalg til dem alle. 

 
g. Valg af bestyrelsessuppleanter (i alt to for et år) Tommy Thomsen og Liljan Gram Petersson, 
blev valgt. 
  
h. Valg af revisorer og revisorsuppleant Kim Jensen, blev valgt som revisor og Ulrik Kristiansen 
blev valgt som revisorsuppleant. 
  
e. Eventuelt  
Indlæg fra: 
Carsten Lundhøj / Opdrætterseminar / Carsten genfortæller i en kort version om arv og miljø. 
Carsten Lundhøj / Indlæg omkring struktur i DJU 
 
År 2019: 40 års jubilæum i langhårsklubben med fest og overnatning samt aktiviteter. Gode ideer 
modtages. 
 
Just Mikkelsen: Avlsfolket skal have fat i hvalpekøberne og motivere dem til at træne og deltage i 
klubbens arrangementer. 
 
 

Uddeling af klubnåle og pokaler. 



 
 

Hund Ejer/Fører Resultat Sted Nål 

DK 08811/2012 Tor Kim Winther Jensen  Dansk Jagt champion   guld 

     
DK16135/2015 

Sjørslevs Isa Holger Pedersen Skytte Blochs mindepokal  sølv 

     
DK09483/2015 Lillebrusens Siri Gitte Becher 1. pr. fuldbrugsprøve  sølv 

     
DK09483/2015 Lillebrusens Siri Gitte Becher Fuldbrugspokalen   
          

25 års jubilæum Chr. Hjortlund   guld 

25 års jubilæum    guld 

25 års jubilæum    guld 
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Liljan Gram Petersson 
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Dirigent  
Brian Visby Hansen 


