
                                                                                                                                             
Referat Langhårsklubbens generalforsamling den 17/2 2019 i Ejbyhallen

Antal fremmødte 32 heraf 30 stemmeberet.
a. 1. Valg af dirigent – Brian Visby Hansen

2. Referent – Henning Juul
3. Stemmetællere – Ole L. Hansen og Tommy Thomsen

b. Langhårsklubbens bestyrelses beretning for 2018

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 
flotte resultater med vores race.

Jeg vil nu gå over til bestyrelsens beretning for 2018. 

5 klub certifikatudstillingerne.

Året startede med de to certifikatudstillinger i henholdsvis Jægerspris og Uldum. Der deltog i alt 12 
Langhår på de 2 udstillinger, 4 færre end i 2017.
Der blev på udstillingerne givet følgende præmieringer: 6 x VG og 6 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 25. marts med 14 
deltagere, hvilket som bekendt giver mulighed for at kunne placere 4 hunde. Dagen forløb på bedste
vis, med god stemning blandt hundeførerne, men kender hinanden godt på tværs af racerne på disse 
prøver. Starten på prøven var præget af tæt tåge, noget som bedrede sig som dagen skred frem.  

Prøven blev en succes for Langhåren hvor vi besatte 3 ud af 4 vinderplaceringer.

1. vinder med CK blev Tor, fører Kim Winther Jensen
3. vinder blev Smilla, fører Tommy Thomsen
4. vinder blev Lillebrusens Vigdis, fører Charlotte Bæk Lauritsen

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 24. marts med udgangspunkt i 
Bedsted rideklubs lokaler. Prøveterrænerne lå i Vilsbæk, Klovtoft og Bedsted og prøven blev 
gennemført i glimrende markprøvevejr og på arealer med god bestand af vilde fugle. 

Stor tak til Per Jørgensen og Johny Petersen for velvilligt at stille terræner til rådighed og ikke 
mindst John Møller, som både lagde lokaler og terræner til.
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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 20 Langhår, 2 Ruhår, 4 Korthår, 2 GLD og 1 Drentsche Patrijshund. af forskellige 
årsager lidt færre end sidste år. Vi håber at der i år deltager mindst lige så mange som vi plejer.

Unghundeklasse:

Caja, fører Anton Kolding 1. pr. og førerpokal.
Sjørslevs Jolly, fører Preben Pedersen 2. pr. 

Åben klasse:

Sjørslevs Rubi, fører Carsten Jensen 1. pr.
Jack, Fører Tobias Dyrvig 1. pr. 
Lillebrusens Victoria, fører Claus Bang Andersen 1. pr.
Drejbygårds Janne, fører Arne Jensen 2. pr.

Vinderklasse:

1. vinder Dybdalgårds Bijoux, fører Jørgen Gram Petterson.
2. vinder Tor, fører Kim Winther Jensen
3. vinder Vildholt Ecü, fører Leif Hansen
4. vinder Lillebrusens Vigdis, fører Charlotte Bæk Lauritsen

5 klub schweissprøverne og lidt om schweiss resultater generelt.
Der blev i 2018 afholdt kun én schweissprøve i 5 klub, idet prøven på Sjælland måtte aflyses pga. 
sammenfald i brug af det valgte prøveterræn. I Pamhule skov, med Just Mikkelsen som prøveleder, 
blev prøven afholdt den 28. april. Der deltog i alt 15 hunde på prøven, heraf var de 5 langhår. I alt 
har Langhår været ført på schweissprøver 29 gange i 2018, men desværre kun fem gange på vores 
egne prøver. Bestyrelsen vil gerne sende en opfordring til at stille på 5 klub prøverne, så 
overskuddet fra prøverne kan tilfalde Langhårsklubben.  

Der blev opnået følgende præmieringer i Pamhule skov:

Simba, fører Niels Lyngskov, 1.pr. 400m/3 timer.
Fergie, fører Søren Niebuhr, 1. pr. 400m/3 timer.
Balto, fører HP Lauritsen, 1. pr. 400m/3 timer og pokal for bedste Langhår
Tikko, Henning Kristensen, 2. pr. 400m/3 timer.
Quin, fører Torben Gildbjerg 3. pr. 400m/3 timer.

FJD-udstillingen i Vissenbjerg
Udstillingen blev i 2018 afholdt den 10. juni ved Vissenbjerg Hallen.
8 Langhår var tilmeldt, det laveste antal i mange år.

Der blev uddelt 3 x SL, 1 x Excellent og 4 x VG.
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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. 
Vi er nu nede på det laveste antal hunde tilmeldt ”vores egne” udstillinger i mange år. Jeg er godt 
klar over, at det er jagt og jagt relaterede prøver der interesser Langhårsklubbens medlemmer mest, 
men det er altså stadig også vigtigt, at få fremført de hunde der avles på udstillingerne, så 
avlsudvalget har en mulighed for at skabe sig et eksteriørmæssigt overblik over avlen. 
Lad os sammen gøre en indsats for at få tilmeldt 30 hunde på ”vores egne” udstillinger pr år 
fremover!

Langhårsklubbens egne udstillinger er de to 5 klub udstillinger i henholdsvis Jægerspris og Uldum, 
samt FJD-udstillingen i Vissenbjerg.

Apporteringsprøverne.

14 gange har Langhår stillet på DJU apporteringsprøve 1 2018. Heraf har de 13 bestået og af de 13 
har 6 bestået med max point.
Langhårsklubben deltog også med hold til racedysten ved Skive og ved Vissenbjerg den 29. juli. 
Samlet pointtal for de 3 deltagere ved Skive blev 85 og en placering som femte bedste hold og det 
samlede pointtal ved Vissenbjerg blev 89, hvilket rakte til en placering som andet bedste hold og 
bedste kontinentale hold – tak til hundeførerne for de flotte resultater! 

Slæb – og apporteringsprøverne.

I 2018 har der været deltagelse af Langhår 17 gange og 9 har bestået. Dette giver en 
beståelsesprocent 53 %, et resultat under middel og markant dårligere end tidligere år. 
Slæb- og apporteringsprøven er som skabt til Langhåren, med dens gode efterskudsegenskaber og er
jo også en væsentlig prøve i forbindelse med avlsgodkendelse via det traditionelle prøvesystem.
Den 21. september 2019, afholder Langhårsklubben en 40-års jubilæums brugsklasse på Samsø. 
Husk at adgangsbetingelsen er enten bestået slæb- og apporteringsprøve eller DJ’s udvidede 
apporteringsprøve. Mere om denne prøve senere. 

DJ udvidet apporteringsprøve. 

Der har været deltagelse af Langhår 8 gange på DJ’s udvidede apporteringsprøver og de 5 har 
bestået. Dette er et godt 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. 
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Fuldbrugsprøverne.

Der har været deltagelse af Langhår 3 gange på fuldbrugsprøve.

Der blev opnået følgende præmieringer: 

Smilla, fører Tommy Thomsen, 237 point og 1. pr.
Jack, fører Tobias Dyrvig, 235 point og 2. pr.

Markprøver og brugsprøver og vinderklasse.

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

Der har i 2018 været 74 starter, hvilket er ca. samme antal som 2017.  Der er givet 10 x 1. præmie, 
5 x 2. præmie, 2 x 3. præmie og 3 x IFF på markprøver i unghunde- åben- og brugsklasse. 

Dette giver en præmieringsgrad: 31,8 % hvilket må siges at være et godt resultat og på samme 
niveau som i 2017.

Præmieringsgrad med 1. pr.: 15,2 %
Præmieringsgrad med 2. pr.:   7,9 %  
Præmieringsgrad med 3. pr.:   3,2 %
Præmieringsgrad med IFF:      4,8 %

Det er svært at opgøre hvor mange starter der har været i vinderklassen, idet der kun registreres 
hunde der bliver placeret. I 2018 er Langhåren placeret 11 gange i vinderklasse.

Det er blevet til følgende placeringer:

1 x 1. vinder med CK
2 x 1. vinder
2 x 2. vinder
4 x 3. vinder
2 x 4. vinder

5 – Klub efterårsvinderklasseprøven.
5 klub vinderklassen blev traditionen tro afviklet på Samsø. Der var dejligt igen at opleve en 5 klub 
Vinderklasse med mange deltagere, denne gang 16, hvoraf de 5 var Langhår. 
Placeringerne blev som følger: 

1. Vinder med CK og CACIT, Viszla 

2. Vinder, Sjørslevs Isa og Holger Pedersen

3. Vinder, Smilla og Tommy Thomsen

4. Vinder, Tor og Kim Winther Jensen

5. Vinder, Sjørslevs Figo og Bjørn Lindberg
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Efterfølgende har der været klaget over dommernes afgørelse til denne prøve. Sagen drejer sig om, 
at 1. vinderen, som var den eneste hund i kategori 1, ikke har været afprøvet over middag og 
hermed set af det samlede dommerkollegie (2 dommere).  1. vinderen er efterfølgende af DJU 
blevet frataget sin placering. Dette er en meget uheldig afgørelse, som man kan mene er i strid med 
FMR, men da det drejer sig om en Viszla, må det nødvendigvis være Viszlaklubben der skal 
reagere.

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

Avlsprøverne VJP og HZP, samt de tilsvarende danske versioner af disse prøver UT og AT har nu 
vundet indpas og der har i 2018 atter deltaget hunde i både Tyskland og Danmark. Deltagelse på 
disse prøver er jo begrænset til en enkelt årgang, idet hunde der deltager i 2019, skal være født 
mellem 1. oktober 2017 og 31. december 2018. 

Deltagelse og beståelse af begge prøver er jo den sikre vej til avlsgodkendelse af en hund i en ung 
alder, ligesom forberedelsen af hundene frem til prøverne er rigtig god træning og efter bestået 
AT/HZP står men med en brugbar jagthund. Vi mangler dansk avlede hanhunde på disse prøver, så 
vi kan undgå at skulle udenlands for at finde en godkendt hanhund, hver gang der skal bruges en 
avlspartner.

Der har været 6 starter på UT, 8 starter på AT, 4 starter på VJP og 4 starter på HZP i Tyskland, altså
samlet set 22 starter anlægsprøver i Danmark og Tyskland. 

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.

Schorlemer HZP. 

I 2018 har vi for første gang deltaget med to hunde fra Danmark på Schorlemer HZP. Schorlemer 
HZP er en traditionel HZP med tilknyttet udstilling, som foregår skiftende steder i Tyskland, men 
også i andre lande tilknyttet verdensforbundet. Prøven er for udvalgte unghunde, fra det foregående 

Langhårsklubbens bestyrelses beretning for 2018                                                                                                                  Side 5 af 17



                                                                                                                                             
år, med gode brugsegenskaber og eksteriør. Vi kan også altid udvælge hunde her i klubben til 
deltagelse på Schorlemer.  Hvis en tysk hund består Schorlemer og får en god bedømmelse på 
udstillingen, så er der store chancer for, at den efterfølgende vil indgå i avlen.
Der er en stor ære at deltage på de tre dage det tager at gennemføre Schorlemer og det var da også 
med stolthed vi kunne drage hjem fra prøven i DL gruppe Weser-Ems med flotte resultater i 
bagagen. 

For mere udførlig beretning fra Schorlemer 2018, henvises der til artikel i Jagthunden nr. 6/2018.

Avlsarbejdet.

I 2018 er der HD undersøgt 17 Langhår mod 6 i 2017. Dette er en fin fremgang og man kan jo håbe 
på det er resultatet af sidste års opfordring på generalforsamlingen, til at få flere hunde HD 
fotograferet. Af de 17 fotograferede hunde, er de 14 HD fri, svarende til 88%. Det er et godt 
resultat, samtidig med det baserer sig på et statisk bedre grundlag end i 2017, hvor kun 6 hunde blev
fotograferet. Der skal igen i år lyde en opfordring til avlerne om at få flest mulige af deres hvalpe 
HD fotograferet – sundhed skal altid prioriteres først.

Oversigt for HD-resultater år 2010 – 2018

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%
2018 17 13 1 1 2 0 14 3 82%

I alt 2010 til
2018

116 88 13 7 6 2 101 15 87%

Der blev i 2018 registeret og stambogsført 41 hvalpe, 17 tæver og 24 hanner, hertil skal tillægges 4 
importer, i alt en tilgang på 45 hunde. 

Herunder viser et kurvediagram over antal registreringer fra 2001 til 2018 og gennemsnittet for 
perioden ligger på 54 registreringer.
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Avlsudvalget.

Avlsudvalget har også i 2018 haft et godt samarbejde. Prioriteten er stadig, fokus på sundheden og 
på at avle dresserbare og let førte hunde med et roligt og ligevægtigt temperament. Den robuste 
jagthund, med nedarvede alsidige jagtbrugsegenskaber. Vores mål skal være at avle hunde der 
ligger så tæt på standarden som muligt.

Når det handler om avl og udvælgelse af avlspartnere 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 bruger alle de midler vi har for at skaffe oplysninger om de enkelte avlshunde, det 
være sig både hanner og tæver. Vi har Hundeweb, den Tyske database med resultater og 
sundhedsoplysninger, Langhårsklubbens egen database, sammenlagt med de oplysninger vi får om 
den enkelte hund, når vi har været på prøver og udstillinger i Tyskland og når vi har besøgt 
hanhundeejere og mødt deres hunde. Vi står altid klar til at oplyse vores medlemmer bedst muligt, 
hvis de ønsker det. Så vores opfordring er…. brug Avlsvejledningen!

Det er ikke muligt for os at se alle de hanhunde der kunne være interessante for avlen. Vi skal betale
af egen lomme og bruge vores fritid på det. Vi ser alle dem vi kan overkomme, og følger med i 
hvad der avles i Tyskland.

Avlsudvalget vil altid gerne komme med forslag til egnede avlspartnere, men det er stadig 
opdrætterens ansvar, at vælge på baggrund af de oplysninger der er tilgængelige. Derfor vil vi 
opfordre opdrætterne til at køre ned og besøge ejeren af den hanhund man har interesse i at bruge, 
og bogstavelig talt selv have hunden i hænderne. På den måde har man ved selvsyn vurderet om det 
er den rigtige avlspartner til sin tæve. 

Der er af og til henvendelser fra udlandet, om muligheden for at bruge en dansk hanhund. 
Kravene i den forbindelse er: 

1. Hvis der indgår hollandske aner, skal der laves en Locus E test. Det er en test som fastslår 
om tæven er bærer af genet for gul pelsfarve.

2. Tæven skal være avlsgodkendt i hjemlandet.

Det modsvarer de krav vi stilles ved brug af tyske hanhunde, og med disse krav opfylder vi de krav 
der stilles i Verdensforbundet.

Vi opfordrer vores hanhundeejere til at oplyse om disse krav, hvis man bliver kontaktet.

I 2018 var efterspørgslen på hvalpe lidt større end det antal der blev avlet, sidst på året var der 
mangel på hvalpe. I 2019 ser det ud til at optimismen hos vores opdrættere er stor, der er i foråret 
annonceret 4 kuld og der er flere på vej. Der er kommet nye avlere til, det er glædeligt.

Avlsudvalget og resten af bestyrelsen, vil gerne opfordre til at man får lagt noget arbejde i den 
hvalp man som hvalpekøber får i hænderne, for uden kærlig og konsekvent træning i en tidlig alder,
får man ikke det fulde potentiale frem i sin hund. 
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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 særligt 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 det er arbejdet værd.

Bestyrelsen har taget initiativ til at kontakte dem der købte hvalp i 2018, med en opfordring til at få 
gang i træningen. Der er fuld gang i træningen i kreds Sydjylland Fyn, med henblik på UT/VJP i 
marts/april måned, og derefter igen træning mod AT/HZP 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. 

Man kan få avlsgodkendt sin hund 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. 

Vi er fra tysk side blevet opfordret til at oplyse de af vores medlemmer der har en hund fra udlandet
om, at hvis man skal på prøve i Tyskland skal det oprindelige stambogsnummer oplyses ved 
tilmelding. Altså ikke det danske registreringsnummer!
Det drejer sig om at alle oplysningerne på den pågældende hund, kennelnavn, sundhedsoplysninger 
og resultater, går tabt uden det stambogsnummer den er ”født med”.

Ønsker man at få sine HD-fotos vurderet i Tyskland, kan skemaer hertil fås hos undertegnede. 
Dyrlægens fotos sendes digitalt, skemaerne med post.

Jeg vil gerne opfordre til at melde sig til Træningsseminaret med Winfried Edelmann, som afholdes 
lørdag den 25. maj. Det vil være en hjælp til at komme godt i gang med sin hvalp/unghund, og en 
inspiration til at arbejde videre med sin voksne hund.

(I forbindelse med avlsudvalgets beretning ,var der en kort gennemgang v. Gitte Becher af klubbens
nye database, med eksempler på div. søgninger.)

Verdensforbundet for Tysk Langhår.

Den 16. marts var der indkaldt til generalforsamling i verdensforbundet i Fulda. Der var 13 punkter 
på dagsordenen, hvoraf jeg vil komme ind på de vigtigste ting. Det fulde referat findes på 
hjemmesiden under verdensforbundet.

Ud af 8 medlemslande var de 5 fremmødt. Hvert land gav en beretning om aktualiteter og status for 
avl med Tysk Langhår i deres land. Jeg berettede om omorganiseringen af de stående jagthundes 
organisation i Danmark og hvad der var formålet med denne omorganisering. Ligeledes berettede 
jeg om prøvesamarbejdet Jagtbrugshunde.dk og at dette samarbejde var fuldstændig uafhængig af 
den nye organisation.
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Grå stær hos Tysk Langhår blev drøftet. Konklusionen blev at denne sygdom ikke var mere 
fremherskende hos Tysk Langhår end hos andre hunderacer, hvorfor der ikke for nuværende gøres 
tiltag, i form af øjenundersøgelse, før hunde bruges i avlen.

Der var i år valg af formand og næstformænd. Gerwin Günter havde på forhånd meddelt, at tiden nu
var inde til han ville træde tilbage som formand. Udfaldet af valget blev, at Leonhard Schmieg, 
formand for det tyske langhårsforbund, også blev valgt som formand for verdensforbundet. Som en 
af to næstformænd blev Saija Suoma fra Finland genvalgt. Til den anden næstformandsplads var der
nyvalg til Robert Schweifer fra Østrig, han erstatter Herman Broikhuus fra Holland.

Saija Suoma holdt efterfølgende en smuk tale for den gamle formand Gerwin Günter, hvor hun 
takkede ham for hans store indsats med etableringen af verdensforbundet og de 8 år hvor han havde 
fungeret som formand. Hvert land havde afskedsgaver med til Gerwin Günter og her fra Danmark 
modtog han en kurv med forskellige typisk danske fødevarer, noget som med sikkerhed faldt i god 
jord hos ham og hans kone.

Anlægsprøver og anlægsprøveudvalget ”jagtbrugshunde.dk”.

Samarbejdet i anlægsprøveudvalget er for nuværende desværre belastet af skiftende bestyrelsers 
holdning til anlægsprøverne. Blandt grundlæggerne af prøvesamarbejdet, er der selvfølgelig stadig 
en ensartet opfattelse af formålet og værdien med prøverne, men det kniber med at komme videre 
med dommeruddannelsen, samt få tilrettet prøvereglerne ift. de reviderede tyske regler – der er ikke
kræfter nok til at gennemføre dette.
Vi har indarbejdet prøverne i vores avlsgodkendelsesregler og vi vil selvfølgelig sikre prøverne 
stadig bliver afholdt. Samtidig vil vi bringe temaet op på et møde i verdensforbundet, for ad den vej 
at undersøge muligheden for måske at komme over på de originale tyske prøver og søge et tættere 
samarbejde. Der skal ikke herske nogen tvivl om vi fortsætter af den vej vi er slået ind på og der er 
da også allerede planlagt træning for hele landet frem mod disse prøver, mere om dette senere.  

Følg med på www.jagtbrugshunde.dk som er udvalgets hjemmeside og se hvornår der afholdes 
unghunde test og avlshunde test i 2019. 

Bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2018, deltaget i 5 klub, Jagtbrugshunde og FJD-møder.
Vi har i 2018 afholdt et bestyrelsesmøde mindre end de foregående år og jeg er sikker på vi går op 
på 5 møder igen i 2019, 4 er for lidt og møderne har tendens til at blive meget lange og lidt 
hektiske, fordi der er så mange ting der skal drøftes og besluttes. 

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.   
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Bestyrelsen ønsker klubbens medlemmer tillykke med de opnåede resultater på udstillinger og 
prøver i 2018. Vi ønsker knæk og bræk ved udstillinger og på prøver i 2019. 

Til dommere, prøveledere, hjælpere og andre som har hjulpet og derved bidraget ved de mange 
arrangementer i 2018, skal der lyde en stor tak! Uden jeres indsats ingen klub.

Klubben ønsker også at takke for et godt samarbejde i 5 klub.

Tak til DKK 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 2018 – det er en fornøjelse at deltage i møder og 
aktiviteter sammen med jer!

Hvad byder fremtiden på?

Klubbens Hovedprøve afholdes lørdag-søndag den 23 og 24. marts, på de samme terræner i 
Sønderjylland som i 2018. Som et nyt tiltag afvikles prøven over to dage af hensyn til hundefører 
der ønsker at føre hunde i både kvalitetsklasse og vinderklasse. Unghunde- og åben klasse afvikles 
lørdag og vinderklasse om søndagen. 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. 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 7. april på de sædvanlige terræner 
omkring Herning med Carsten Lawets som prøveleder og Bent Christensen som terrænleder.

Unghunde anlægsprøver UT afholdes lørdag den 30. marts på Hjarnø, søndag den 31. marts ved 
Søndersø og lørdag den 13. april ved Tølløse. 

5 klub schweissprøven i Sønderjylland afholdes lørdag den 27. april ved Bevtoft med Just 
Mikkelsen som prøveleder. I år har det ikke været muligt at afholde schweissprøven i Pamhule skov
som sædvanligt, idet skov og naturstyrelsen Sønderjylland har fået den ide, at der ikke må afholdes 
schweissprøver i april, maj og juni, pga. vildtets yngletid. Man kan så undre sig over der må foregå 
en masse andre aktiviteter, som f.eks. mountainbiking. 

5 klub schweissprøven på Sjælland afholdes lørdag den 18. maj, med Troels Djælund fra GLD som 
prøveleder.

Se nærmere om prøverne på Langhårsklubbens hjemmeside, Langhårsklubbens FB-side, samt på 
jagtbrugshunde.dk hjemmeside og FB-side.

Som et nyt tiltag er der arrangeret træning hele året frem til september måned ved kreds Syd- og 
Sønderjylland. I starten er det hver lørdag, senere i forløbet øges intervallet måske til hver 14. dag. 
Alle medlemmer der har hvalp født efter 1. oktober 2017, er blevet tilskrevet og gjort opmærksom 
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på dette træningsforløb. Vi håber virkelig på man møder op og bliver klædt på til, at uddanne sin 
unghund til en god jagtbrugshund, så den kan blive en værdig racerepræsentant på jagterne. Vi har 
igennem årene måttet konstatere, at alt for mange gode hvalpe går til spille, fordi de ikke bliver 
ordentlig uddannet. De kommer med på jagt lang tid inden de er færdig uddannet og udvikler sig til 
ulydige køtere, nogen af dem endda i aggressiv retning, fordi de ikke er ordentligt trænede og 
dermed i hånd. Sagt lige ud af posen, vi kan avle hunde med bevisligt nedarvede jagt egenskaber, 
hunde med passion for jagt, et roligt og ligevægtigt temperament og med et smukt eksteriør og 
dermed skabe alle forudsætningerne for at hunden skal få et godt liv som jagt- og familiehund, men 
det er føreren der skal sørge for, hunden bliver uddannet!

For god ordens skyld skal nævnes, at der selvfølgelig gerne må komme hunde der er ældre end de 
tilskrevne, der vil være plads til alle medlemmer der ønsker hjælp til at nå målet. 

Lørdag den 25. maj afholdes et seminar i uddannelse af jagthund. Langhårsklubben har inviteret den
dygtige tyske jagthundeinstruktør Winfried Edelmann til at holde et træningsseminar i Danmark.  
Hans træningsmetoder og resultater taler for sig selv, i form af utallige toppræmieringer både på 
alm. og internationale fuldbrugsprøver.  Han har ført både hanner og tæver på VJP, HZP og 
fuldbrugsprøver. Uanset om han er startet med en hvalp, eller har overtaget en unghund på 8 mdr. 
uden forudgående dressur, har han ført dem på prøver med de bedste resultater.  Her er en unik 
mulighed for at lade sig inspirere af en træner, som forstår hvordan en hund fungerer og lærer bedst!

Bestyrelsen vil i 2019 arbejde med et sæt jagtetiske regler for brug af jagtbrugshund på jagterne, så 
vi også får den slags sat på skrift. Man kan på nettet og hos DJ finde oplæg til hvordan en parole 
skal udformes før en jagt sættes i gang, med alverdens regler for skudafstand, skudvinkler hvad der 
må skydes osv., men når det kommer til brug af jagthund, så findes der ikke umiddelbart ikke noget 
om dette, så her er en opgave vi gerne vil tage på os. Efterfølgende vil denne parole for jagthunde så
kunne blive en naturlig del af træningsforløbet.   

Se nærmere om træning og prøver på Langhårsklubbens hjemmeside og Langhårsklubbens FB-side.

I år er det 40 år siden Langhårsklubben blev grundlagt. Dette jubilæum vil vi gerne fejre sammen 
med så mange af klubbens medlemmer som muligt. Vi har derfor stablet et jubilæumsarrangement 
på benene og datoen er fastsat til den 22. juni. Stedet er fastlagt til Ejby jagtforenings klubhus og 
træningsarealer, hvor vi vil bruge dagen på en udstilling, bedømt af formanden for det tyske 
Langhårsforbund, Leonhard Schmieg, samt demonstration med mulighed for at prøve egen hund i 
en række efterskuds discipliner. Aftenen kommer til at forgå her i hallen, hvor klubben vil være 
vært ved en treretters jubilæumsmiddag. Det vil være gratis at deltage i arrangementet og det eneste 
man selv skal betale for, er det man spiser og drikker i løbet af dagen, samt det man drikker til 
jubilæumsmiddagen. 
Det er vores håb, at vi vil se rigtig mange af vores medlemmer til dette arrangement, også dem vi 
ikke så ofte oplever deltager i klub arrangementer, så kom og være med til at gøre denne dag til en 
festdag.

Der er bindende tilmelding hvis man vil tilmelde sin hund til udstillingen, samt til 
jubilæumsmiddagen. 
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Under kaffepausen vil vi dele indbydelsen rundt, ligesom alle de medlemmer der ikke er mødt i dag,
vil få indbydelsen tilsendt på e-mail. 
På bestyrelsens vegne
Carsten Lundhøj

Spørgsmål fra salen
Der blev stillet spørgsmål hvorfor Langhår ikke kunne stille på udstilling i Midtjysk Jagthundeklub 
(MJ).
Dertil blev der fra bestyrelsen svaret, at man har en aftale med 5-klub omkring udstillinger og 
klubben har ikke indgået nogen aftale med MJ omkring afholdelse af udstillinger, men at det er 
MJ's egen beslutning hvilke racer de vil tillade på deres udstilling.
Angående racedyst Midtjylland, der stilles spørgsmål til deltagelse af ældre hunde og løbske tæver. 
Der har været et uheldigt forløb med en ung løbsk tæve der er blevet bortvist, p.g.a. manglende 
ekstra terræn. Dette har DJ efterfølgende undskyldt for. Der indstilles til at der fremadrettet er 
yngste hund og yngste hold der vinder ved pointlighed.

Kredsberetninger
Kreds Nord – intet at berette
Kreds Sjælland – intet at berette

Kreds Midtjylland
Årets Generalforsamling blev afholdt med 27 deltagere. Der er blevet afholdt 5 gange 
apporteringstræning. Familiedag hos H.P. Og Charlotte med 32 deltagere. 
Deltagelse i racedyst Bent Christensen, Torben Gildbjerg og Flemming Kallehave med 85 point og 
en 5. plads  
Kim Jensen og Thor deltog på forårsmesterskabet desværre uden placering
Fuldbrugsprøver Tommy Thomsen 1.p 237p og Tobias Dyrvig 2.p. 235 point
Tommy Thomsen deltog ved DM markprøve desværre uden placering

Kreds Sydjylland og Fyn
Der er afholdt apporteringstræning og afsluttende anerkendt prøve på Brøndlundgård med 12 
hunde. Der er afholdt en hønsejagt. Deltagelse i Racedyst med 89 point og bedste kont. Hold.
Der opleves generelt dårligt forberedte hunde/hundefører på UT/AT der opfordres til at deltage i 
hvalpetræning.

c. Godkendelse af regnskab.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger
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Den 31. december 2018

Regnskabet er udarbejdet af: HP Lauridsen

Regnskab revideret den: 6. februar 2019

Ulrik Kristiansen

Kim Jensen

Driftsregnskab 2018 Driftsregnskab 2018 Driftsregnskab 2017
Kontingent ord. 30.400,00 76 30.400,00 76
Kontingent ord./ord. 6.000,00 10 6.600,00 11
Kontingent pensionist 5.600,00 28 5.600,00 28
Kontingent pensionist/pensionist 1.500,00 5 2.200,00 7
Kontingent ord./pensionist 500,00 1 500,00 1
Kontingent pensionist/ord. 1.200,00 3 800,00 2
Nye hvalpekøbere hvalpekøber 0,00 26 15
Æres medlem 0,00 1 1
Kontingent i alt 45.200,00 150 46.100,00 141

169 162
Kontingent i alt 45.200,00 46.100,00
Lotteri 3.730,00 3.930,00
Prøver 4.857,03 4.090,00
Overskud stævner 3.289,75 4.087,54
Hvalpeliste 600,00 1.050,00
FJD glas - dep. Retur 0,00 0,00
Salg af krus 0,00 110,00
Andre indtægter i alt: 0,00

Skyldige omkosninger 870,00
Indtægter i alt: 57.676,78 60.237,54

Udgifter:

Underskud stævner 0,00 0,00
FJD kontingent 18.395,33 18.761,67
Tilskud til fuldbrugsprøve 742,75 598,75
Kursus m.m. 0,00 0,00
Kontorartikler 1.524,00 1.548,75
Gaver 0,00 0,00
Porto og gebyrer 650,00 500,00
IT og telefon 2.366,27 2.256,34
Møder og fortæring 9.550,00 11.504,50
Generalforsamling 2.439,98 2.221,53
Kørsel 3.731,78 1.757,02
Banner 2.731,25 0,00
DKK 2.999,00 3.390,00
Medlemsgebyr anlægsprøver 0,00 0,00
Diverse 3.743,75 821,88
DM Deltagelse 0,00
Gebyr mesterskabsprøver 0,00
Kasseromkostninger 0,00
Foredrag generalf. 0,00
Kassedifference 0,00
jakkemærker 0,00
Udgifter i alt: 48.874,11 43.360,44
Renteindtægt
Overskud 8.802,67 16.877,10
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Balance 2018 Balance 2017

Aktiver

Omsætningsaktiver:

Kasse 200,00 200,00
Bank 108.951,94 100.993,27
FJD præmier dep. 0,00 0,00
Frimærker 0,00

Aktiver i alt 109.151,94 101.193,27

Passiver:

Primo 63.198,27 46.321,17
Periodens resultat 8.802,67 16.877,10
Afskrivning af mærker,krus og nåle 300,00
Egenkapital i alt: 2018 72.300,94 63.198,27

Kortfristet gæld

Forudbetalt ordi. konting. 20.400,00 23.200,00
Forudbetalt  ordi./ordi.konting. 6.600,00 5.400,00
Forudbetalt pensionist konting. 5.201,00 4.200,00
Forudbetalt pens./ordi.konting. 0,00 800,00
Forudbetalt ordi./pens.konting. 500,00 500,00
Forudbetalt  pens./pens./konting. 2.100,00 1.500,00
Forudb.udland/ordi.konting. 405,00 400,00
Forudbetalt udland/pensionist. 0,00 200,00
Henlagt til emblemer 1.495,00 1.795,00
Skyldige omkostninger 150,00 0,00
Kortfristet gæld i alt 36.851,00 37.995,00

Passiver i alt 109.151,94 101.193,27

Årbøger:  Af alle årbøger som vi har er der
lagt 10 stk til side af hver årgang.

Lagerbeholdning 2016 2017 2018

Autoklæber 120 110 18
Krus m/logo 222 202 33
Jakke mærker 374 367 322
Sølv mærker 64 69 58
Guld mærker 21 13 11
Bronze mærker 85 18 84
Information hæfter 151 151 151
Folder 194



                                                                                                                                             
d. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

Kontingent fortsætter uændret med samme priser som 2018.
Der opfordres til at bruge mail i stedet for post til opkrævning af kontingent. Bestyrelsen undersøger
om det kan løses med e-boks eller pbs-betaling

e. Indkomne forslag v. Jørgen Gram: mulighed for insemination af hunde 
Antal stemmer – forslaget forkastes 
Ja - 5 
Nej - 21  
Blank – 4 

f. Valg af bestyrelse: 
Genvalg til Jens Chr. Jensen, Just Mikkelsen, Gitte Becher og Carsten Lundhøj

g. Bestyrelsessuppleanter: 
Tommy Tomsen, Liljan Gram Pettersson

h. Valg af Revisorer og Revisorsuppleant: 
Kim Jensen og Ulrik Christiansen og supp. Carsten Lawets
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Budget 2019

Udgifter Indtægter
Kontingent alm 400 32000 80 78
Kontingent familie 600 7200 12 12
Kontingent pensionist  husstand 300 2400 8 9
Kontingent pensionst 200 6400 32 28
Hvalpelister 150 600

Salg af jakkemærker, logo lotteri m.m. 0
Prøver, skuer, dommer og personale 6000 6000
FJD kontingent 19000
Fuldbrugsprøve 800
Kontorartikler og IT 1600
Porto og gebyrer 800
Bestyrelsesmøder/bropenge og kørsel 11000
Gaver 500
Verdensforbundet 0
Jubilæum 40 år 20000

59700
Overskud -5100

54600 54600

Medl. 2
019

Medl. 2
018



                                                                                                                                             

e. Eventuelt
Der spørges om klubbens deltagelse i div. jagtmesser for at udbrede kendskabet til racen ?
Det er et stort arbejde og flere messer kræver gebyr for at udstille, erfaringen vise, at det ikke giver 
et tilfredsstillende udbytte og bestyrelsen mener, at kræfterne skal bruges mere målrette som f.eks. 
hvalpe og unghundetræning. Og den bedste reklame er, en velrettet jagthund der på jagt viser sit 
værd.
Der er stor ros til kreds sydjylland og fyn for en fantastisk familiedag. 
Der rettes kritik af markprøvedommers manglende forståelse for, at bedømme de enkelte racer ud 
fra deres standard. Det er desværre et kendt problem på mange prøver og der opfordres til at støtte 
op om 5-klub og klubbens egne prøve.
Der afholdes jubilæums-brugsprøve på Samsø den 21/9
En sidste opfordring fra Bestyrelsen - husk at tilmelde forårets markprøver. 

Uddeling af Dansk Jagthunde Udvalgs hæderstegn - DJU-nål til de autoriserede 
markprøvedommere der har udført en aktiv dommergerning i mindst 10 år og udført et 
udvalgsarbejde i mindst to hele valgperioder. Ida Thyssen overrakte  DJU-nålen til Carsten Lundhøj
og Bjørn Hemme. Bjørn Hemme var ikke til stede og nålen vil blive sendt til ham.

Uddeling af klubnåle og pokaler 

Hund Ejer/Fører Resultat Sted Nål
DK12571/2014
Drejbygaards 
Janne Arne Jensen DKCH  

Sølv

DK08082/2017 
Amsel v. Wulfer 
Moor Maria-Louise Thane Kallehave

1. pr. på 
Schweissprøve 
1000 meter / 20 
timer 

Roldskov, 
Korthaarklubben

Sølv

DK08082/2017 
Amsel v. Wulfer 
Moor Maria-Louise Thane Kallehave

1. pr. på 
Schweissprøve 
1000 meter / 40 
timer 

Grenå, Dansk Ruhår 
Klub

Sølv

DK08819/2012
Smilla Tommy Thomsen

Skytte Blochs 
mindepokal 230 point sølv

DK08819/2012
Smilla Tommy Thomsen

1. pr. 
fuldbrugsprøve sølv

DK08819/2012
Smilla Tommy Thomsen Fuldbrugspokalen
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DK14611/2016 
Sjørslev's Jenni Holger Pedersen

Nr. 2 til Skytte 
Blochs mindepokal 205 point

DK08209/2017 
Bonzo Just Mikkelsen

Nr. 3 til Skytte 
Blochs mindepokal 195 point 

DK16135/2015 
Sjørslev's Isa Holger Pedersen

Nr. 3 til Skytte 
Blochs mindepokal 195 point

     

     
25-års jubilæum Jens Sørensen guld
25-års jubilæum Alice Sørensen guld
25-års jubilæum Henning Juul guld

 

Dirigent Brian Visby Hansen afslutter dagen med tak for god ro og orden og generalforsamlingen 
blev på traditionel vis afsluttet med amerikansk lotteri. 

Ref. Slut 21/2 2019 Henning Juul
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