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Langhårsklubbens generalforsamling d 16/2-2020 i Ejby hallen, Halvej 5, 
5592 Ejby. 
 
A.  
 1. Valg af dirigent: 
Brian Visby Hansen vælges. 
Han takker for valget og kan konstatere at generalforsamlingen er lovlig varslet og indkaldt og 
dermed beslutningsdygtig. 
 
2. Valg af referent: 
Charlotte Bæk Lauridsen vælges  
 
3. Valg af stemmetællere: 
Der er 29 stemmeberettigede deltagere og som stemmetællere vælges Birgit Jensen og Marie Louise 
Thane Kallehave. 
 
 
B. Bestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger og beretning fra kredsene: 
 
Langhårsklubbens bestyrelsesberetning for 2019 ved Carsten Lundhøj: 
 
Så er der atter gået et år, med jagt, avl, prøve- og udstillingsaktiviteter i Langhårsklubben 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, men også et år der bar præg af vores 40-års jubilæum.  
 
Jeg vil nu gå over til bestyrelsens beretning for 2019.  
 
5-klub certifikatudstillingerne. 
 
Året startede med de to certifikatudstillinger i henholdsvis Jægerspris og Uldum. Der deltog i alt 16 
Langhår på de 2 udstillinger, 4 mere end i 2018. 
Der blev på udstillingerne givet følgende præmieringer: 1 x G, 5 x VG og 10 x Excellent. 
 
5-klub forårsvinderklasseprøven 
 
5-klub forårsvinderklassen blev afholdt på terræner omkring Herning, med Carsten Lawets som 
prøveleder og Bent Christensen som terrænleder. Datoen var den 7. april og set i relation til 
landmændenes forårs markarbejde, var det nok for sent. Prøveleder Carsten Lawets skrev følgende i 
en pressemeddelelse. Citat: Det skal ikke lyde som en undskyldning, men mange faktorer gjorde 
bare at vores Plan A hurtigt blev ændret, og Plan B blev forstyrret dagen før prøven, idet 
grundejerne valgte at grubbe og harve en stor del af de rigtig gode marker. Måske kunne vi med en 
Plan C, hvor vi satte høns ud efter frokost have reddet prøven, men det gjorde vi ikke. 
 
Hovedprøven ved Bedsted. 
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Langhårsklubbens hovedprøve blev afholdt i Sønderjylland den 23. og 24. marts med udgangspunkt 
i Bedsted rideklubs lokaler. Det var første gang i klubbens historie hovedprøven blev afholdt over to 
dage, med unghunde- og åben klasse om lørdagen og vinderklasse om søndagen. Vi anser denne 
opdeling som værende en fordel for de hundeførere som både fører hund i kvalitetsklasse og 
vinderklasse, da man nu kan koncentrere sig om én hund ad gangen. Det er derfor besluttet at vi 
afholder prøven over to dage igen i år. Prøveterrænerne lå i Klovtoft, Bedsted og Hammelev. 
Prøven blev gennemført i glimrende markprøvevejr og på arealer med god bestand af vilde fugle, 
hvilket resultaterne bære tydeligt præg af.  

Stor tak til Just Mikkelsen og Johny Petersen for velvilligt at stille terræner til rådighed og ikke 
mindst John Møller, som både lagde lokaler og terræner til. 

Stor tak til dommerne og hundeførerne, som dagen igennem sørgede for den gode stemning og godt 
humør. Det var en fornøjelse igen at opleve den gode stemning der var på hovedprøven. 

På prøven deltog 24 Langhår, 2 Ruhår, 2 Korthår, 2 Drentsche Patrijshond. 1 Weimarraner og 1 
Epagneul Bleu De Picardie. Vi håber at der i år deltager mindst lige så mange som vi plejer. 

 

Unghundeklasse: 

Sjørslevs K Cuba, fører ønsker ikke navn oplyst 1. pr.  
Raiko von den Horstbüschen, fører Henrik Jepsen 1. pr. 
Lea, fører Jens Sørensen 1. pr. 
Bonzo, fører Just Mikkelsen 1. pr. 
Vildholt Kamma, fører Leif Hansen 1. pr. 
 
Åben klasse: 
 
Vildholt Jarl, fører Leif Hansen 1. pr. 
Vildholt Fie, fører ønsker ikke navn oplyst 1. pr. 
Asta vom Kumpfmühl, fører Flemming Thane Kallehave 1. pr.  
Sjørslevs Rubi, fører Carsten Jensen 1. pr. 
Caja, fører Anton Kolding 2. pr. og førerpokal. 
Quin, fører Torben Gildbjerg 2. pr. 
 
Vinderklasse: 
 
1. vinder med CK og CACIT, fører Børge Wæverstrøm   
2. vinder med CK Lillebrusens Vigdis, fører Charlotte Bæk Lauritsen 
3. vinder fører ønsker ikke navn oplyst  
 
5 klub schweissprøverne og lidt om schweiss resultater generelt. 
 
Der blev i 2019 afholdt tre schweissprøve i 5 klub, den 27. april i Sønderjylland ved Bevtoft med 
Just Mikkelsen som prøveleder, den 18. maj på Sjælland i St. Dyrehave med Troels Djælund som 
prøveleder og den 17. november i St. Dyrehave med Per Stouby som prøveleder. I alt har Langhår 
været ført på schweissprøver 10 gange i 2019, men desværre kun fire gange på vores egne prøver. 
Bestyrelsen vil gerne sende en opfordring til at stille på 5-klub prøverne og støtte den indsats der 
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gøres her. Når man stiller med sin hund på 5-klub prøverne, er man med til at støtte op om 
prøveledere og stifindere, som primært udfører deres opgaver for at støtte 5-klub racerne og man er 
også med til at sikre overskuddet tilgår de tilknyttede special klubber.    
 
Der deltog kun 4 Langhår på de tre prøver og der var kun en enkelt præmiering: 
 
Ransborgs A Tesla, fører kendes ikke, 2.pr. 400m/3 timer. 
 
Der har deltaget Langhår på Schweissprøver afholdt i anden regi og herfra skal nævnes et par 
resultater: 
 
Asta vom Kumpfmühl, fører Flemming Thane Kallehave 400m/20 timer 1. pr. 
Raiko von den Horstbüschen, fører Henrik Jepsen 1000m/20 timer 1. pr. 
 
SJD-udstillingen i Vissenbjerg 
 
Udstillingen blev i 2019 afholdt den 16. juni ved Vissenbjerg Hallen. 
12 Langhår var tilmeldt udstillingen. 
 
Der blev uddelt 7 x Excellent og 5 x VG. 

Apporteringsprøverne. 
 
7 gange har Langhår stillet på DJU apporteringsprøve 1 2019. Heraf har de 2 bestået og af de 2 har 
ingen bestået med max point. 
Det er det laveste antal deltagere og det dårligste resultat set i nyere tid – hvad er problemet?  
 
Slæb- og apporteringsprøverne. 
 
I 2019 har der været deltagelse af Langhår 15 gange og 6 har bestået. Dette giver en 
beståelsesprocent på 40, endnu et resultat under middel og markant dårligere end tidligere år.  
Slæb- og apporteringsprøven er som skabt til Langhåren, med dens gode efterskudsegenskaber og er 
en væsentlig prøve i forbindelse med avlsgodkendelse via det traditionelle prøvesystem, ligesom 
den skal bruges som forudsætning for deltagelse i brugsklasse og vinderklasse.  
 
DJ udvidet apporteringsprøve.  
 
I 2019 har der været deltagelse af Langhår 2 gange og 1 har bestået.  
 
Fuldbrugsprøverne. 
 
Der har været deltagelse af Langhår 2 gange på fuldbrugsprøve og heraf har den ene bestået. 
 
Der blev opnået følgende præmieringer:  
 
Quin, fører Torben Gildbjerg, 254 point og 1. pr. 
 
Markprøver og brugsprøver og vinderklasse. 
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Mange af klubbens medlemmer har deltaget på markprøver og brugsprøver rundt i landet.   
 
Der har i 2019 været 63 starter, hvilket er 11 færre end i 2018.  Der er givet 14 x 1. præmie, 10 x 2. 
præmie, 2 x 3. præmie og ingen IFF på markprøver i unghunde- åben- og brugsklasse.  
 
Dette giver en præmieringsgrad: 41,3 % hvilket må siges at være et virkeligt flot resultat og 
væsentligt over niveauet i 2018. 
 
Præmieringsgrad med 1. pr.: 22,3 % 
Præmieringsgrad med 2. pr.: 15,9 %   
Præmieringsgrad med 3. pr.:   3,2 % 
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 2019 er Langhåren placeret 5 gange i vinderklasse. 
 
Det er blevet til følgende placeringer: 
 
1 x 1. vinder med CK og CACIT 
1 x 2. vinder med CK  
2 x 3. vinder 
1 x 6. vinder 
 
5-Klub efterårsvinderklasseprøven. 
 
5-klub vinderklassen blev traditionen tro afviklet på Samsø. Der var 13 deltagere på prøven, altså 
nok til 4 placeringer.  
 
Placeringerne blev som følger:  
 

1. Vinder Weimarraner  
2. Vinder, Gammel Dansk 
3. Vinder, Dybdalgårds Bijoux og Jørgen Gram Petersson 
4. Vinder, Gammel Dansk 

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 for 
længst vundet indpas, men vi får stadig ført alt for få af vores unghunde på disse prøver. Deltagelse 
på disse prøver er jo begrænset til en enkelt årgang, idet hunde der deltager i 2020, skal være født 
mellem 1. oktober 2018 og 31. december 2019.  
 
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. 
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Der har været 8 starter på UT, 3 starter på AT, 4 starter på VJP og 2 starter på HZP i Tyskland, altså 
samlet set 17 starter på 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.  
 
Schorlemer prøven går på omgang mellem de enkelte avlskredse/klubber i Tyskland og var i år 
placeret i Bayern, altså meget langt fra Danmark. Af denne årsag blev der ikke valgt nogen hunde 
til deltagelse på denne flotte eliteavlsprøve. I 2020 bliver prøven midt i Tyskland og i acceptabel 
køre afstand, så lad os se hvad der hænder hen over året, om ikke vi måske kunne finde et par gode 
deltagere.    
 
Langhårsklubbens 40-års jubilæum. 
 
I forbindelse med Langhårsklubbens 40-års jubilæum, var der planlagt tre arrangementer: 
 

 Uddannelsesseminar med anerkendt tysk Langhårs mand. 
 Jubilæums arrangement på Fyn. 
 Brugsklasse på Samsø 

 
Uddannelsesseminaret med Winfried Edelmann måtte aflyses, idet Winfried Edelmann desværre 
blev syg umiddelbart inden seminaret skulle løbe af stablen. Han blev akut indlagt og fik udført en 
bypassoperation. Han er igen ”fit for fight” og seminaret vil blive gennemført i 2020.  
 
Den 22. juni blev der afholdt et jubilæums arrangement på Fyn.  
 
Dagen startede kl.: 09:00 med velkomst af klubbens formand, understøttet af Erik Gramstrups 
jagthornsblæsning.  
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Fantastisk vejr, fantastiske omgivelser ved Ejby jagtforenings klubhus og skydebane, glade og 
positive medlemmer som ville hygge sig, mange udenlandske gæster som fik oplevet dansk 
gæstfrihed og hygge, en udstilling bedømt af formanden for det tyske Langhårsforbund og 
præsident for Tysk Langhår verdensforbund, Leonhard Schmieg, demonstration med efterfølgende 
træning med egne hunde i alle efterskuds discipliner, instruktion og demonstration af ”vores egen”  
schweisshundefører Niels Grønbæk, i hvordan man starter sin hund op på at gå schweisspor og 
hvilke remedier man har brug for, afsluttet med en treretters jubilæumsmiddag, var rammerne for 
jubilæumsarrangement.  
 
Tusind tak til alle fremmødte medlemmer, I var med jeres sædvanlige gode humør, med til at gøre 
dagen til en dag der sent vil blive glemt. 
 
Tusind tak til Ejby Jagtforening, som gjorde det muligt for os at leje jeres klubhus og jagthunde 
træningsareal. 
 
Tak til nabo lodsejer for lån af brakmark og skov, som ligger umiddelbart op til Ejby jagtforenings 
arealer.   
 
Tak til Hanne i Ejby hallen, en bedre jubilæumsmiddag kunne vi ikke have ønsket os. 
 
 
Tusind tak til alle udenlandske gæster, som kom den lange vej fra Østrig, Schweitz, Tyskland, 
Holland, Finland, Norge og Sverige, I satte et flot internationalt præg på dagen – det lover godt for 
et fortsat frugtbart internationalt samarbejde. 
 
Sidst med ikke mindst, tusind tak til formanden for det tyske Langhårsforbund og præsident for 
Tysk Langhår verdensforbund, Leonhard Schmieg, for at ville køre den lange vej fra Buchheim i 
Franken og være med til at støtte os i dette jubilæumsarrangement. Tak for en informativ, rolig, 
afslappet og omhyggelig gennemført udstilling efter tysk Langhårsforbunds skik og brug, hvor 
hundene hele tiden vurderes iht. deres jagtlige brug – det var i den grad med til at gøre dagen til 
noget specielt! De udstillede hunde blev præcist målt i højden, fik tandsættet grundigt undersøgt og 
fik selvstændige bedømmelser i type, form og pels, samt for første gang i Danmark, grundigt 
vurderet på temperament og adfærd. Vi er rigtigt glade for din vurdering Leo, hvor det samlede 
indtryk på de 24 udstillede hunde blev, at vi avler racetypiske hunde uden væsentlige fejl og 
mangler og med særdeles godt temperament og adfærd.  
 
Dagen sluttede ca. kl.: 22:30, efter treretters jubilæumsmiddag med mange taler og gaver til 
klubben og efterfølgende hyggeligt samvær.  
 
Den 21. september blev der afholdt en jubilæumsbrugsklasse på Samsø. Desværre blev denne prøve 
ikke det tilløbsstykke som både prøvelederen og bestyrelsen havde håbet på. 10 hunde var tilmeldt 
prøven og heraf var de 6 Langhår. 
 
Præmieringer på dagen: 
 
Sjørslevs Isa og fører Holger Pedersen 1. pr. 
Bonzo og fører Just Mikkelsen 2. pr. 
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Tak til Holger og Karen for veltilrettelagt prøve og forplejning. 
 
Avlsarbejdet. 
 
I 2019 er der HD undersøgt 12 Langhår mod 17 i 2018. Af de 12 undersøgte hunde, mangler der 
resultat på de to af dem, uvist af hvilken årsag og i et tilfælde drejer det sig om en om fotografering, 
så derfor omfatter nedenstående statistik kun 9 hunde.  Det er igen for få hunde af en årgang vi får 
undersøgt. Af de 9 fotograferede hunde, er de 5 HD fri, svarende til 56%. Det er et dårligt resultat, 
som samtidig baserer sig på et statisk dårligt grundlag. 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 – 2019 
 

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% 

2019 9 5 0 1 3 0 5 4 56% 

I alt 2010 til 
2019 

125 93 13 8 9 2 106 19 85% 

i alt %   74% 10% 6% 7% 2% 85% 15%   
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Der blev i 2019 registeret og stambogsført 28 hvalpe, 14 tæver og 14 hanner, hertil skal tillægges 4 
importer, i alt en tilgang på 32 hunde.  
 
Herunder viser et kurvediagram over antal registreringer fra 2001 til 2019 og gennemsnittet for 
perioden ligger på 53 registreringer. 
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Avlsudvalget ved Gitte Becher 
 
Avlsudvalget har i 2019 samarbejdet om de sager og opgaver der har været. Vi har behandlet de 
forespørgsler der har været både fra ind- og udland, kommet med forslag til avlspartnere og i det 
hele taget været til rådighed for vores medlemmer.  
Vi så rigtig gerne at flere hunde, især hanhunde blev ført frem til avl. Vi har meget potentielt 
avlsmateriale gående som vi aldrig får mulighed for at bringe ind i avlen, fordi de ikke bliver gjort 
helt færdig træningsmæssigt. Her vil vi gerne opfordre til at man deltager i avlsprøverne UT/VJP og 
AT/HZP, som når de begge er bestået giver mulighed for at få sin hund avlsgodkendt i en ung alder, 
samt at have en trænet jagthund med sig på jagt. 
Avlerne kan gøre meget for at opmuntre deres hvalpekøbere til at få trænet, og vi kan som klub 
hjælpe til ved at arrangere træning. Derfor har vi igen i år skrevet til de hvalpekøbere vi har kunnet 
kontakte på lovlig vis i henhold til persondataloven, og inviteret dem til at deltage i den træning der 
er startet op i kreds Sydjylland 9. februar og også inviteret dem til at deltage i træningsseminaret 
med Winfried Edelmann. 
Ja, her er så et problem vi behøver avlernes hjælp til! Der er blevet født 34 hvalpe fra 1.okt 2018 til 
30. sep. 2019, og importeret to hvalpe fra Tyskland, som er i den aldersgruppe der kan deltage i 
UT/VJP i foråret. Men jeg har kun haft mulighed for at skrive til 11, hvorfor? 
Jo, fordi vi fra klubbens side på grund af persondataloven, skal have hvalpekøbernes samtykke til at 
vi kontakter dem. Derfor indførte vi for nogle år siden et skema som vores kasserer sender ud til 
avlerne, den kan man forelægge hvalpekøberne, med tilbud om gratis medlemskab af 
Langhårsklubben det år man køber sin hvalp, og deltagelse i div. arrangementer derunder træning, 
samt at give tilsagn til at vi må kontakte dem. 
Jeg synes faktisk det er ærgerligt at man ikke sørger for at de får de tilbud der er fra klubbens side! 
En af vores bestyrelsesmedlemmer kom med et forslag som er videresendt til DKK, om at tilføje et 
afkrydsningsfelt til købsaftalen, hvor man kan give specialklubben tilladelse til at kontakte én. Så 
må vi se om den går igennem. 
 
Databasen 
 
Den nye database har kørt i et år nu, der har været lidt indkøringsvanskeligheder, men den kører 
stabilt nu. Det er igen muligt at få et nyt password direkte fra databasen hvis man skulle glemme 
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det. 
Jeg har lagt en vejledning på hjemmesiden til hvordan man laver en testparring, da nogen synes det 
er lidt kompliceret. Den ligger på Hjemmesidens forside i det afsnit der handler om databasen. 
 
Katarakt 
 
Vi vil kort orientere om at der er set nogle tilfælde af arvelig Katarakt (Grå stær) hos Tysk Langhår. 
Vi ved ikke hvor mange det drejer sig om, og om det overhovedet er et problem for racen. Vi har 
ikke kendskab til nogen tilfælde i Danmark.  
Man er i Tyskland ved at undersøge omfanget, og vi har tillid til at man håndterer det og beskytter 
racen som man har gjort hidtil. 
Nogle øjenlyser rutinemæssigt deres avlshunde for Katarakt før parring, og der arbejdes også på at 
udvikle DNA tests. Men vi følger anbefalingerne fra racens hjemland, og anbefaler de på et 
tidspunkt at øjenlyse eller teste, så vil vi gøre det. 
Vi følger sagen tæt og skal nok informere når der kommer nyt.  
 
Så vil vi ønske alle et godt år med træning, prøver og nye hvalpe! 
 
Husk vi har ”Jægerens vigtigste redskab”! 
 
Verdensforbundet for Tysk Langhår ved Carsten Lundhøj 
 
Søndag den 23. juni, dagen efter vores jubilæumsarrangement, blev der afholdt et 
verdensforbundsmøde i Ejby hallen.  
Der var deltagere fra Tyskland, Finland, Østrig, Holland, Norge, Schweitz og Danmark. Mødet blev 
ledet af formanden for verdensforbundet Leonhard Schmieg og der blev givet information og 
drøftet forskellige emner, hvoraf skal nævnes:  
 

 De enkelte medlemslande orienterede om størrelsen af deres klubber og avl. Her vil jeg 
gerne tilføje den kommentar, at Tysk Langhår er ikke nogen stor race og det gælder også på 
verdensplan. Det vurderes, at der udenfor Tyskland findes mellem 1200 og 1500 
medlemmer i avlsklubber.  

 Drøftelse af brugskrav der skal opfyldes før en udenlandsk tæve, kan blive parret med en 
avlsgodkendt tysk hanhund. Endelig afklaring af dette vil blive på verdensforbundsmødet i 
oktober 2020.  

 Information om juvenil katarakt (grå stær der udvikles i en ung alder) Hvis dette viser sig at 
være et problem skal vi måske i fremtiden til at have avlsdyrene gentestet inden de indgår i 
avlen. Man undersøger muligheden for at lave en gentest. 

 Der blev spurgt, skal der være mindre fokus på førskudsarbejdet, så man betegner en Tysk 
Langhår som en alsidig jagthund med stand? Absolut nej blev der svaret raden rundt. 

 
Anlægsprøver og anlægsprøveudvalget ”jagtbrugshunde.dk”. 
 
Sidste år skrev vi følgende i årsberetningen: 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. 
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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.   
 
Denne tekst gælder stadig. Vi har valgt ikke at melde os ud af anlægsprøveudvalget, hvorfor hunde 
fra vores klub selvfølgelig stadig kan komme på prøverne UT og AT, men samtidigt gjort udvalget 
opmærksom på, at vi afsøger andre muligheder for afholdelse af anlægsprøver. Vi har derfor den 
25. januar 2020 haft et møde med formanden og næstformanden for Tysk Langhår i Slesvig-
Holsten, for at afdække mulighederne for et udvidet prøvesamarbejde med dem. Vi havde et 
glimrende møde, hvor de fik forståelsen for vores situation, nemlig at vi kunne risikere at komme i 
klemme med afholdelse af anlægsprøver i fremtiden. Vi indgik derfor en aftale om, at vi fra 2021 
kan afholde anlægsprøverne VJP og HZP her i Danmark under Tysk Langhår i Slesvig-Holsten som 
paraplyorganisation og med tysk uddannede dommere. For at deltage i prøverne vil det kræve et 
medlemskab af Tysk Langhår i Slesvig-Holsten, ligesom resultaterne vil blive registreret i Tyskland 
og ikke i DKK. Resultaterne vil i lighed med tidligere også blive registreret i vores egen database 
og skulle nogen have ønske om at registrere dem i DKK også, så kan dette selvfølgelig lade sig gøre 
mod et registreringshonorar til DKK.  
 
Så hermed er der skabt en løsning på problemet og nu genstår så at finde de nødvendige 
prøveterræner med god tilgang til harer, specielt når det gælder VJP. 
 
 
Bestyrelsesarbejdet. 
 
Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2019, deltaget i 5-klub samarbejdet, Jagtbrugshunde og 
SJD-møder. Vi har i 2019 afholdt to bestyrelsesmøde mindre end de foregående år, men mon ikke 
vi går op på 5 møder igen i 2020. 3 møder 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.    
 
Bestyrelsen ønsker klubbens medlemmer tillykke med de opnåede resultater på udstillinger og 
prøver i 2019. Vi ønsker knæk og bræk ved prøver udstillinger i 2020.  
 
Til dommere, prøveledere, hjælpere og andre som har hjulpet og derved bidraget ved de mange 
arrangementer i 2019, skal der lyde en stor tak! Uden jeres indsats ingen 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 2019 – det har som sædvanligt været en fornøjelse at 
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deltage i møder og aktiviteter sammen med jer! En speciel tak skal lyde til Jens og Tommy for jeres 
store indsats ved klubbens 40 års jubilæumsarrangement! 
 
Hvad byder fremtiden på? 
 
Der er arrangeret træning i Kreds Syd- og Sønderjylland, som allerede er startet den 9. februar. 
Træningen fortsætter det meste året helt frem til oktober måned og man kan deltage fra hele landet. 
Det er et ambitiøst træningsprogram, hvor målet er at stå klar med en toårs hund til deltagelse på 
jagterne i efteråret, deltagelse på VJP/UT og HZP/AT, apporteringsprøve, slæb- og 
apporteringsprøve og markprøver. Det skal dog her også gøres klart, at resultatet, som altid, 
afhænger fuldstændigt af førerens egen indsats. Se programmet på klubbens hjemmeside.    
 
Klubbens Hovedprøve afholdes lørdag-søndag den 21 og 22. marts, på de samme terræner i 
Sønderjylland som i 2019. 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 lørdag den 28. marts på de sædvanlige terræner 
omkring Herning med Carsten Lawets som prøveleder. 
 
Unghunde anlægsprøver UT afholdes lørdag den 28. marts på Hjarnø, søndag den 29. marts ved 
Søndersø og lørdag den 5. april ved Odder.  
 
5 klub schweissprøven i Sønderjylland afholdes lørdag den 25. april ved Bevtoft med Just 
Mikkelsen som prøveleder.  
 
5 klub schweissprøven på Sjælland afholdes søndag den 3. maj, med Ida Thyssen som prøveleder. 
 
Se nærmere om prøverne på Langhårsklubbens hjemmeside, Langhårsklubbens FB-side, samt på 
jagtbrugshunde.dk hjemmeside og FB-side. 
 
Lørdag den 13. juni 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 
anlægsprøver, fuldbrugsprøver og Int. fuldbrugsprøver. Uanset om han er startet med en hvalp, eller 
har overtaget en unghund på 8-9 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! Dette arrangement var planlagt til afholdelse sidste år som en del 
af jubilæumsarrangementerne, men desværre måtte Winfried Edelmann melde afbud pga. en 
bypassoperation. Han er nu kommet sig igen og er klar til at gennemføre arrangementet. 
 
Vi skrev således sidste år: 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 
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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.    
Dette har vi ikke nået, men arbejdet er ikke glemt og vi vil tage hul på det i 2020. 
 
Se nærmere om træning og prøver på Langhårsklubbens hjemmeside og Langhårsklubbens FB-side.  
 
For god ordens skyld skal nævnes, at brugen af el-halsbånd er generelt forbudt og må under ingen 
omstændigheder finde sted i regi af Langhårsklubben.  
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Carsten Lundhøj 
 
 
Spørgsmål og drøftelser til bestyrelsens beretning: 
 
Holger Pedersen spørger til om træningen til VJP/UT og HZP/AT, slæb-  app-. og markprøve kan 
flyttes fra Sønderjylland og længere nordpå så der ikke er så lang vej at køre til træning. 
John Møller svarer at det kræver et egnet terræn at træne på. Der kunne evt. være mulighed for 
træning omkring Kolding hvis nogen er interesseret. 
 
Marie Louise efterlyser som avler, gode argumenter for at hvalpekøber kan se vigtigheden i at få 
hvalpen HD fotograferet og dermed bidrage til vigtige avlsoplysninger.   
Jægere som ikke er avlsinteresserede kan have svært ved at se vigtigheden. 
Der er fra forsamlingen forslag om at inkludere en HD fotografering i prisen for hvalpen, og avler 
kan da efter 1 år forsøge at lave aftale med en dyrlæge om en samlet pris for HD fotografering af 
det samlede kuld. 
Andre har ved køb af hvalp i Tyskland forpligtet sig, ved underskrift ved hvalpekøbet, at få hvalpen 
HD fotograferet.  
 
Marie Louise (ML) spørger om det kan være rigtig at DKK godkender hunde til avl som har ”hul” i 
stamtavlen. DKK godkender hunde til avl som har stambog hvor specialklubberne bla. LHK har 
avlsbetingelser som skal opfyldes for at blive avlsgodkendt.  
CL vil senere komme ind omkring LHK’s avlsregler. 
ML spørger om man kunne gøre det mere gennemskueligt for hvalpekøbere ved at differentiere 
avlshunde i: avlshunde godkendt af LHK og elite-avlshunde som er avlet efter internationale 
standarder. 
 
 
 
 
Beretning fra kedsene: 
 Kreds Nordjylland: Ingen aktivitet 
 
Kreds Midtjylland: ved Tommy Thomsen. I 2019 var generalforsamlingen aflyst pga manglende 
tilslutning. Ligeledes apporteringstræning i foråret. Familiedagen var aflyst pga. LHK’s jubilæum.  
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Generalforsamlingen i 2020 er d 1/3 hvor der om formiddagen er marktræning og 
generalforsamling om eftermiddagen. 
Kreds Syd-og Sønderjylland og Fyn: ved John Møller. Marts 2019 startede træning med 7-8 
hunde men sluttede flot med 18 hunde hen på efteråret. 
Familiedagen var også der aflyst pga. LHK ’s jubilæum. 
På efterårets agerhønejagt blev der skudt 10 agerhøns og 2 fasaner. 
Her i start 2020 har 14 hunde deltaget 1. træningsdag og yderlig 4 tilmeldt sig. 
Der vil igen i år blive familiedag med anerkendt apporteringsprøve. 
 
Kreds Sjælland: Ingen aktivitet 
 
 
 
 
C. Godkendelse af regnskab og meddelelse af ansvarsfrihed: 
Regnskabet fremlægges af HP Lauridsen og godkendes – se næste side 
 
 
Budget for 2020 gennemgås og godkendes. – se næste side 
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E. Indkomne forslag: 
 
Bestyrelsen kommer med forslag til ændring af vedtægterne: for racens standard hvor racens navn 
Tysk Langhåret Hønsehund ændres til det nu gældende Tysk Langhår 
Og ordet pensionist konkretiseres til folkepensionist i vedtægterne. 
Forslagene vedtages 
 
 
F. Valg til bestyrelsen: 
 
På valg i 2020 er Ida Thyssen, Leif Hansen og HP Lauridsen 
Alle 3 bliver genvalgt. 
 
 
G. Valg af bestyrelsessuppleanter: 
Tommy Thomsen og Ulrik Kristiansen foreslås og vælges. 
 
 
H. Revisorer og revisorsuppleant: 
 
Revisorer: Kim Jensen og Ulrik Kristiansen genvælges 
Revisorsuppleant: Tobias Dyrvig genvælges. 
 
 
I. Eventuelt: 
 
Carsten Lundhøj kommer ind omkring LHK avlsregler hvori der indgår krav til hundens 
sundhed,  brugsegenskaber og udstillingskrav Gennem disse arbejder man for at bevare racens  
oprindelige egenskaber.  
 
 
Der har været meget forskellig bedømmelser af vore hunde til udstilling hvor samme hund fra den 
ene weekend til næste får meget forskellig bedømmelse. 
Bestyrelsen kommer med forslag om at afholde dommer seminar så klubben kan afholde udstilling 
ihht. DKK’s regler. Man håber dermed at få mere ensartet bedømmelse ud fra LHK krav til 
eksteriør og sundhed. 
 
 
Ida Thyssen kommer til slut med en opfordring til medlemmerne om komme med bidrag til 
Jagthunden. 
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Uddeling af klubnåle og pokaler til generalforsamlingen 2020 
 
Hund Ejer/Fører Resultat Sted Nål 
DK16135/2015 
Sjørslev's Isa Holger Pedersen DKCH   Sølv  
     

DK05806/2018 
Raiko von den 
Horstbüschen  Henrik Jepsen 

1. pr. på 
Schweissprøve 
1000 meter / 20 
timer  

Hammer Bakker, 9310 
Vodskov, Spaniel 
Klubben 

Sølv 
 

     
DK14306/2017 
Quin Torben Gildbjerg 

Skytte Blochs 
mindepokal 200 point 

Sølv 
 

     
DK14306/2017 
Quin Torben Gildbjerg 

1. pr. 
fuldbrugsprøve  Sølv 

     
DK14306/2017 
Quin Torben Gildbjerg Fuldbrugspokalen   
     
DK16135/2015 
Sjørslev's Isa Holger Pedersen 

Nr. 2 til Skytte 
Blochs mindepokal 130 point  

     
DK08209/2017 
Bonzo Just Mikkelsen 

Nr. 3 til Skytte 
Blochs mindepokal 125 point    

     
     
     
     
     
     
          
     
          
     
     
     
     
     
     
     
     
     
25-års jubilæum Hans Petter Lauridsen   Guld 
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Gitte Becker overrækker på vegne af Deutsch- Langhaar Gruppe Schleswig-Holstein 
en vandrepokal for Årgangens Langhår med flest point sammenlagt i VJP og HZP til 
Lif Hansen med Vildholt Kamma. 
 
Dirigent Brian Visby Hansen slutter generalforsamlingen med at takke for medlemmernes 
medvirke til at generalforsamlingen forløber med respekt for andres mening og i god tone. 
 
 
 
 
 
Referent Charlotte Bæk Lauridsen 
 
 
Dirigent: Brian Lisby Hansen 
 
 
Formand LHK: Carsten Lundhøj 
 
 
 
 


