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Referat fra Langhårsklubbens generalforsamling søndag d 28. februar 2016 i Ejby Hallen på Fyn. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

a. 1. Valg af dirigent: 

 Brian Visby Hansen bliver valgt og takker for valget. Han konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og 
beslutningsdygtig 

Afstemning er ved simpel flertal 

Der er 37 stemmeberettigede deltagere i dag. 

Brian gør opmærksom på at sidste års generalforsamling blev optaget, og gør opmærksom på at såfremt dette er et 
ønske hos deltagere skal det oplyses ved generalforsamlingens begyndelse. 

Der er ikke ønske om dette i. 

     2. Valg af referent: 

 Charlotte Lauridsen vælges. 

     3. Valg af stemmetæller: 

  Ulrik Christiansen og Tobias Dyrvig er stemmetællere. 

b. Bestyrelsens beretning herunder udvalgsberetninger og beretning fra kredsene. 

Langhårsklubbens bestyrelses beretning for 2015 af Carsten Lundhøj 

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 2015.  

5 – klub certifikat udstillingerne. 

Året startede med de to certifikatudstillinger i henholdsvis Jægerspris og Uldum. Der deltog i alt 16 Langhår på de 2 
udstillinger, en tilbagegang på 6 hunde i forhold til 2014. 

Der blev på udstillingerne givet følgende præmieringer: 1 x S, 1 x G, 4 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. Prøven blev afholdt den 6. april og dagen forløb på bedste vis, med dejligt vejr og 
mange fugle på terrænerne. Her skal nævnes, at der på denne prøve ikke udsættes vildt, så det vi så var den vilde 
bestand der havde overvintret. Hundene havde kontakt med parhøns 12 gange og ud over agerhøns, var der også 
fasaner i terrænet, så der var rigeligt med vildt til at få afgjort placeringerne af de 9 deltagende hunde.  

Prøven blev en succes for Langhåren hvor vi besatte alle 3 vinderplaceringer. 

1. vinder med HP og CACIT blev Smilla, fører Tommy Thomsen 

2. vinder blev Chilli, fører Hans Petter Lauridsen  

3. vinder blev Sjørslevs Etta, fører Holger Pedersen. 

 



2 
 

Smilla og Tommy Thomsen blev med 1. vinder placeringen udtaget til DKK’s forårsmesterskab, hvor de desværre ikke 
opnåede placering. 

 

Hovedprøven ved Toftlund 

Den 11. april afholdt klubben sin årlige hovedprøve. Prøveleder var Just Mikkelsen og terrænleder var Mikkel Lawaetz 
med flere.  

Der deltog i alt 21 Langhår på prøven, hvilket må siges at være et pænt antal, men dog en tilbagegang ift. 2014, hvor 
der deltog 32. Det viste sig at være særdeles svært for hundene at magte fuglene på dagen. Om det var pga. prøvens 
sene tidspunkt, vejret, eller hvad man ellers kan komme på af undskyldninger, er svært at vurdere, men efterhånden 
som dagen skred frem blev det klart, at det kun var vinderklasse hundene der kunne klare fuglene. Her blev der til 
gengæld vist særdeles flot hundearbejde, hvilket også fremgår af kritikkerne og af alle tre placerede hunde fik HP. 

Der skal fra Langhårsklubben lyde en stor tak til Mikkel Lawaetz, for hans store velvilje og engagement, i forbindelse 
med at skaffe disse prøveterræner og prøvelokale. 

Der blev opnået følgende placeringer og præmieringer: 

Unghundeklasse: 

Ingen hunde blev præmieret. 

 

Åben klasse: 

Tor, fører Kim W. Jensen 1. pr. 

 

Vinderklasse: 

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

1. vinder med HP og CACIT Vildholt Ekko med fører Ove Nielsen. 

2. vinder med HP Sjørslevs China med fører Holger Pedersen. 

3. vinder med HP Dybdalgaards Bijoux med fører Jørgen Gram Petterson 

 

5 – klub schweissprøverne og lidt om schweissresultater generelt. 

Der blev i 2015 afholdt 2 schweissprøver, en prøve i Pamhule skov den 3. maj, med Just Mikkelsen som prøveleder og 
en prøve i Tersløse Bøgeskov ved Dianalund den 10. maj, med Ida Thyssen som prøveleder. Der deltog i alt 26 hunde 
på de to prøver, heraf var 9 langhår. 

Der blev opnået følgende præmieringer i Pamhule skov: 

Basko vom Rahmer Feld, fører Henning Kristensen, 1.pr. 400m/3 timer 

Joline vom Veybach, fører Hans Bilde Sellerup, 1. pr. 400m/3 timer 

Lillebrusens Runar, fører Henning Wilstrup, 2. pr. 400m/3 timer 

Sjørslevs Hector, fører Tobias Dyrvig, 2.pr. 400m/3 timer 

Westfalens Dachs, fører Carsten Lundhøj, 1. pr 400m/3 timer 
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Didzej Zasadkowe Bory, fører Hans Bilde Sellerup, 2. pr. 400m/3 timer 

 

Der blev opnået følgende præmieringer i Tersløse bøgeskov: 

Gandhi vom Bussenhof, fører Ida Thyssen, 1. pr. 400m/3 timer 

 

Af andre flotte resultater fra schweisprøverne bør nævnes: 

Schweissprøve i Rold skov den 23. maj:  

Vildholt Fabian, fører Maria-Louise Thane Kallehave, 1. pr. 1000m/40 timer. Dette er en gentagelse af en tidligere 1. 
pr. på 1000m/40 timer spor og viser Fabians helt fantastiske sporegenskaber. Efterfølgende har Fabian opfyldt de 
øvrige krav og er blevet tildelt titlen DKSCH. De flotte resultater medførte også en udtagelse til DM i schweiss, hvor 
det desværre ikke lykkedes for Fabian og Maria-Louise at komme frem til dyret. 

 

Dansk Schweisshundeforeningens prøve i Aalbæk Klitplantage 12. april: 

Sjørslevs Guy, fører Morten Ruggård 1. pr. 1000m/20 timer.  

Sjørslevs Guy og Morten Ruggård har efterfølgende bestået optagelsesprøven til schweissregisteret og er også 
efterfølgende blevet optaget, så Morten nu fungerer som registreret schweisshundefører. 

 

FJD udstillingen i Vissenbjerg 

Udstillingen blev i 2015 afholdt den 15. juni ved Vissenbjerg Hallen. 

10 Langhår var tilmeldt. 

Der blev uddelt 8 x Excellent, 1 x VG og 1 x G. 

Langhårsklubbens bestyrelse vil gerne opfordre til, at stille med sin hund på klubbens egne udstillinger. Her kan man 
være sikker på, at få en korrekt bedømmelse, set ift. standarden og jagtlig anvendelse, bedømt at danske 
eksteriørdommere, det har deltaget på eksteriørdommer seminar. Specielt vil vi gerne opfordre vores avlere til at få 
fremvist deres unghunde på disse udstillinger, det er vigtigt for avlsudvalget at kunne følge med i udviklingen af racen 
og få mulighed for at bedømme, om den avlsrådgivning der bliver givet også munder ud i et eksteriørmæssigt godt 
resultat. På klubbens egne udstillinger deltager der også langt flere, hvilket bevirker man har mulighed for at møde 
andre langhårsejere, blive bekendt med hinanden og udveksle erfaring 

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

Heldigvis forholder det sig sådan med jagthunde, at hundenes rigtige kvaliteter skal ses på jagt og prøver. 

 

 

 

Apporteringsprøverne. 

En del af klubbens medlemmer har deltaget på DJU’s apporteringsprøve og hovedparten med et bestået som resultat. 
For at øge interessen for den ”lille apporteringsprøve” er det i 5 klub bestyrelsen besluttet, at disse prøver fremover 
kan holdes i klub regi ved familiedage, eller lignende arrangementer, gerne sammen med ræveslæbsprøven. 
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Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre vores kredse til at tage dette med i hukommelsen, når der næste gang skal 
arrangeres et lokalt arrangement. Vi vil også gerne opfordre vores kredse til at arrangere træning i kreds regi til disse 
prøver, det er det helt rigtige sted at begynde for nye hvalpekøbere, som måske har fået en langhår for første gang. 

 

Slæb – og apporteringsprøverne. 

I 2015 har der været deltagelse af Langhår 15 gange.  6 har bestået, heraf 2 med max. point. Dette giver en 
beståelsesprocent 40 % og med max. point på 13 %, et resultat under middel og mærkbart dårligere end tidligere år.  

Langhårsklubbens bestyrelse vil igen opfordre til at stille med sin hund på slæb og apporteringsprøverne. Det er en 
god træning, at gøre hunden klar til en slæb- og apporteringsprøve, ligesom det er et vigtigt skridt frem mod den 
færdig dresserede jagthund og frem mod fuldbrugsprøven. 

 

DJ udvidet apporteringsprøve.  

Der har været deltagelse af Langhår 4 gange på DJ’s udvidede apporteringsprøver og alle har bestået, en enkelt med 
fuldt hus 232 point. 

Det er god træning at gøre en hund klar til DJ’s udvidede apporteringsprøve og har man en hund der kan bestå denne 
prøve, så har man også en fuldt uddannet hund i efterskudsarbejde, som er en værdig repræsentant på jagterne. 
Ligeledes er det god træning til fuldbrugsprøven.  

 

Fuldbrugsprøverne. 

Der har været deltagelse af Langhår 6 gange på prøverne og der blev opnået 2 x 1. præmie, 1 x 2. præmie, 1 x 3. 
præmie og 2 hunde bestod ikke. Det giver en beståelsesprocent på 67. 

De to søskende Tor og Smilla med deres førere Kim Winther Jensen og Tommy Thomsen opnåede begge 246 point på 
prøven ved Dejbjerg og blev udtaget til Fuldbrugsprøvemesterskabet. Desværre blev de i dette skrappe selskab ikke 
placeret, men bare det at komme så langt som til deltagelse på FUME er jo i sig selv et flot resultat, der viser man er 
bland årets 12 bedste på fuldbrugsprøve. 

Fuldbrugsprøven er efter bestyrelsens mening den mest betydningsfulde prøve for den kontinentale jagtbrugshund og 
en bestået fuldbrugsprøve er, uanset præmiegrad, et flot resultat, som beviser man har en fuldt uddannet jagthund, 
der trygt kan anvendes til alle jagtformer på alle typer terræner. Det er derfor bestyrelsens håb, at flere medlemmer 
vil stille med deres hund på disse prøver og her igennem vise Langhårens alsidige egenskaber, egenskaber som står 
fint beskrevet i den nyligt reviderede FCI standard. 

 

Markprøver og brugsprøver og vinderklasse. 

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

 

Der har i 2015 været 76 starter, en lille tilbagegang på 5 starter ift. 2014. Der er givet 14 x 1. præmie, 10 x 2. præmie, 
2 x 3. præmie og 1 x IFF på markprøver i unghunde- åben- og brugsklasse.  

Dette giver en præmieringsgrad: 34,2 % hvilket må siges at være et godt resultat. 

Præmieringsgrad med 1. pr.: 18,4 % 

Præmieringsgrad med 2. pr.: 13,1 % 
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Præmieringsgrad med 3. pr.:   2,6 % 

Præmieringsgrad med IFF:      1,3 % 

 

Det er svært at opgøre hvor mange starter der har været i vinderklassen, idet der kun registreres hunde der bliver 
placeret. I 2015 er Langhåren placeret 10 gange på vinderklasse hvilket må siges at være rigtig flot racens størrelse 
taget i betragtning.  

Det er blevet til følgende placeringer: 

2 x 1. vinder med HP + CACIT 

1 x 1. vinder med HP 

3 x 2. vinder med HP 

1 x 3. vinder med HP 

2 x 3. vinder 

1 x 6. vinder 

 

5 – Klub efterårsvinderklasseprøven. 

5 klub vinderklassen blev igen i år afviklet på Samsø. Det blev en helt igennem fantastisk dag, glimrende markprøve 
vejr med solskin og jævn vind, gode terræner med mange fugle, velgående hunde. Det første terræn lå på sydsiden af 
Stavns fjord og det var tilrettelagt således, at hundene blev sluppet i en rødbedemark, som lå på en bakketop med 
udsigt over fjorden, det er svært at forestille sig, man kan finde en flottere kulisse til en markprøve end denne. 

Her skal også nævnes de to veloplagte skytter, som igen i år præsterede at levere alle fugle der blev rejst af hundene. 
På paraden lå 9 agerhøns og alle situationer med hundene, på nær en enkelt, blev afviklet med fældning af fugl. 

 Placeringerne blev som følger:  

1. Vinder med HP Smækbjerg Chita og Torben Gildberg 

2. Vinder Viszla 

3. Vinder Smilla og Tommy Thomsen 

4. Vinder Viszla 

Smækbjerg Chita og Torben Gildbjerg blev med 1. vinder placeringen udtaget til danmarksmesterskabet, hvor også 
Smilla (afkom efter Smækbjerg Chita) og Tommy Thomsen, som med en 2. vinder placering med HP på DJ’s 
vinderklasse i Hjallerup den 3. oktober, også havde kvalificeret sig til deltagelse ved danmarksmesterskabet. Just 
Mikkelsen og Carsten Lundhøj var begge til DM som tilskuere, for at følge og støtte vores to deltagere. Begge hunde 
gjorde det godt på dagen og specielt skal fremhæves, at Torben Gildberg og Smækbjerg Chita viste dagens måske 
flotteste præstation i efterskuds arbejde, med en meget besværlig og længere varende apportering af en vingeskudt 
fasan. Desværre lykkedes det ikke de to at komme igennem nåleøjet og blive placeret. 

 

Avlsprøver VJP og HZP. 

Avlsprøverne VJP og HZP er ved at vinde indpas og der har i 2015 deltaget mange hunde på VJP og HZP i både Tyskland 
og Danmark. Deltagelse på VJP og HZP er jo begrænset til en enkelt årgang, idet hundene skal være født mellem 1. 
oktober og 30 september året før deltagelse på prøverne, så her ligger jo på forhånd en begrænsning i antal. Hvorfor 
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nu dette? Det er fordi prøverne er baseret på, at det er afprøvning af de unge hunde i to udviklings- og alders trin, 
frem mod den færdigt dresserede jagthund.   

 

VJP resultater i Danmark:  

Sjørslev´s Hulda, ejer og fører Holger Pedersen – 73 point 

 

VJP resultater i Tyskland: 

Sjørslev´s Hektor, fører Tobias Dyrvig – 71 point 

Vildholt Gro, fører Ole Lindgaard – 60 point 

Westfalen´s Dachs, fører Carsten Lundhøj - 56 point 

Amadeus vom Forsthaus Zähringen, fører Ulrich Kristiansen – 70 point 

Didzej Zasadkowe Bory, fører Hans Bilde Sellerup - 62 point 

Joline vom Veybach, fører Hans Bilde Sellerup - 68 point 

 

HZP resultater i Danmark:   

Joline vom Veybach, fører Hans Bilde – 146 point 

Sjørslev's H Freja, fører Bo Sten Larsen – 154 point 

Sjørslev’s Hector, fører Tobias Dyrvig – 129 point 

Sjørslev´s Hulda, ejer og fører Holger Pedersen – 146 point 

 

HZP i Tyskland: 

Amadeus vom Forsthaus Zähringen, fører Ulrich Kristiansen - 155 point, prøvens bedste hund 

Westfalen´s Dachs, fører Carsten Lundhøj - 141 point 

 

Avlsarbejdet. 

I 2015 er der HD undersøgt 15 Langhår mod 26 i 2014. Dette er en tilbagegang, som vi helst ikke havde set og der skal 
derfor lyde en opfordring til avlerne om, at sikre sig de for deres hvalpekøbere til at få HD undersøgt hvalpene.  

Det er glædeligt at se, at af de 15 undersøgte hunde, er de 14 HD fri med bedømmelsen A og den ene som falder 
igennem, kun har fået bedømmelsen HD C, hvilket jo er HD i lettere grad. Med dette kan vi forsigtigt konkludere, at vi 
med baggrund i de nuværende avlsdyr, inkl. udenlandske hanhunde brugt i avlen, ikke har nogen problemer med HD.  

 

Til avlerne skal lyde en opfordring til, at det gode resultat fra 2014 og 2015 ikke skal foranledige man efterfølgende tør 
vove sig ud på dybere vand og gå på kompromis med at sikre HD fri avl - i skal blive ved med tage ansvaret for HD 
frihed alvorligt! 
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Oversigt for HD resultater år 2010 – 2015 

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% 

I alt 2010 til 2015 84 64 11 5 3 1
 75 9 89% 

i alt %   76% 13% 6% 4% 1% 89%
 11%   

 

  

 

Der blev i 2015 registeret og stambogsført 46 hvalpe, 27 tæver og 19 hanner, hertil skal tillægges 4 importer, i alt en 
tilgang på 50 hunde. I 2014 blev der registreret 60 hunde, så det er altså en tilbagegang på 17%. Det skal retfærdigvis 
siges, at der er født to kuld i december, men de vil først blive registreret i 2016.  

Her under viser et kurvediagram over antal registreringer fra 2001 til 2015 og gennemsnittet for perioden ligger på 55 
registreringer. 

 

 Det er vigtigt vi avler sunde hunde med gode alsidige brugsegenskaber og i øvrigt forholder os til FCI standarden – 
målet for avlen er sundhed, mentalitet, brugsegenskaber og eksteriør i nævnte rækkefølge. 

 

Alt avl bør baseres på viden og nøje udvælgelse af avlspartner. Når en avler sætter to hunde sammen for at parre 
dem, skal det være med den overbevisning, at de hvalpe der kommer ud af parringen, er mindst lige så gode, eller 
helst bedre, end de forældre dyr man avler med. 

  

Avlsudvalget. (Beretning gives af Gitte Becher) 

Avlsudvalget har også i 2015 haft et godt samarbejde, og der er fortsat enighed om at prioritere den alsidige Jagthund 
og forhåbentlig dermed sikre, at når folk oplever en velfungerende Langhår på jagten, vil den være med i 
overvejelserne næste gang de skal have jagthund, og gerne være det naturlige valg for den almindelige jæger.  
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Når vi i dag avler Tysk Langhår, gør vi det på baggrund af en racestandard fra 1879, hvor racen var endeligt renavlet. 

 Hvilken læst er vores jagthunde bygget over?  

For 200 år siden, var Langhåren kendt som ”Den gamle Skovfogedhund”, en langhåret hund som også blev kaldt 
”Mädchen für Alles”, direkte oversat betyder det - Tjeneren til alle slags arbejde! 

I bogen ”Jagtvidenskaben og alle dens dele” fra 1820, skrev Naturforsker, Zoolog og Skovfoged Johann Bechstein en 
beskrivelse af forfædrene til den race vi kender i dag som Tysk Langhår: 

 " Hønsehunden (den stående hund) er for jægeren det vigtigste redskab. Det er nu en tid hvor den må være alt i ét for 
jægeren. Den skal kunne erstatte både Schweisshunde, Vildsvinehunde osv. Den er så formbar at den let tilpasser sig 
den jagtform der kræves. Den må og skal være lydig, have en skarp lugtesans, og en utrættelig drift, og instinkt for at 
finde og følge op på vildt. Hvordan stamracens udseende bliver er endnu ikke let at sige, da der er så stor variation i 
form og farver."  

 

Fremtidens Jagthund 

Altså havde man en Stående hund med egenskaber der spændte vidt, lige fra at have den ro og koncentration en 
Schweisshund må have, til at have styrke, mod, jagtforstand og tilstrækkelig skarphed til at kunne jage svin og affange 
anskudt vildt.  

Dens genetiske arvemasse kom fra:  Middelalderens Jagthunde, Vandarbejdende hunde og Engelske fuglehunde.  

Denne jagthund så man værdien af at lægge et stort arbejde i at ren avle og bevare for eftertidens jægere. Med den 
ved sin side kunne man løse enhver jagtlig opgave! Man var godt på vej til at lave fremtidens Jagthund! 

Alsidigheden med lige vægt på før- og efterskudsarbejdet, er altså den genetiske arv hos den Langhår vi har i dag.  Det 
skal vi sikre os at det også er i fremtiden!  

Det kan gøres ved at teste de medfødte anlæg hos vores hunde inden de indsættes i avl, gerne gennem 
anlægsprøverne VJP og HZP.  

Vi håber at man i fremtiden vil se anlægsprøverne som en naturlig del af at få avlsgodkendt sin hund. Vælger man 
denne vej til avlsgodkendelse, kan man efterfølgende fortsat specialisere sin hund i hvilken retning man ønsker, det 
ene udelukker ikke det andet!  

Det har også den fordel at man vil kunne få en hund der er på vej i Schweissregisteret avlgodkendt, hvilket kan være 
vanskeligt i det bestående system. 

Disse prøver er ikke konkurrencer, men udelukkende en del af et avlssystem. 

 Det er vigtigt her at pointere, at vi ikke har til hensigt at nedprioritere værdien af de prøver der er omfattet af fælles 
markprøveregler, men derimod gennem VJP og HZP at skabe en mulighed for avlsgodkendelse af hundene, på 
baggrund af test af den unge hunds medfødte anlæg og nogle få vigtige dressur fag.  

 

Fremtidens Langhår?  

Vi ønsker at avle hunde med høj sundhed, med nedarvede alsidige brugsegenskaber og talent for jagt, og vi vil præge 
avlen i retning af hunde, der er til gavn og glæde for den almindelige jæger og derved nedprioritere det rent 
sportslige. Vi skal avle hunde der ligger så tæt på standarden som muligt, og altid søge at lave hvalpe der er bedre end 
forældre dyrene.  

Vi ønsker at se Langhåren i fremtiden som en robust jagthund, for hvem intet brombærkrat er for tæt, eller en 
apporteringsopgave for svær.  
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Ligeledes ønskes den rolige og velafbalancerede hund på Schweissporet. 

Vi ønsker den hårdføre hund som ikke afskrækkes af is i vandet, en hund der sommer og navnlig vinter bringer 
ænderne, både i søer og strømfyldte åer.  

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

Samtidig skal den være kærlig og venlig, hvilket gør den velegnet som familiehund.  

 

Er der noget vi bør have særlig fokus på? 

Standarden for Tysk Langhår, handler ikke kun om udseendet, den reviderede udgave af Standarden fra 17. september 
2014 beskriver også brugsegenskaber og temperament.  

Den siger omkring temperamentet:   Ligevægtig, rolig, behersket temperament. Godmodig og let at føre. 

”I Roen ligger Styrken” har en erfaren hundemand udtalt!  

Avlsudvalget vil gerne opfordre til at vi også har fokus på dette i vores avl, så vi bevarer racens adelsmærke, Ro og 
Ligevægt. Dvs. at vi vægter dette højt, når vi udvælger avlspartnere til vores hunde. Vi skal avle hunde med god psyke 
som den almindelige jæger kan arbejde med, og undgå overpassionerede hunde, hvor psyken ikke er stærk. 

 

Opdrætteren 

Som opdrætter lever man med den risiko, at et forløb omkring et kuld hvalpe ikke blev helt som man drømte om, og 
selvom man samvittighedsfuldt gør sit bedste når man udvælger avlshunde, vil der undertiden være en hvalp i et kuld 
der falder udenfor det forventede, og nogle kombinationer af hunde fungerer bare ikke sammen.  

Det er frustrerende, både for hvalpekøberen, men så sandelig også for opdrætteren! Det bør dog ikke afskrække os fra 
at avle.  

Åbenhed om problemer i avlen er vigtigt, så vi kan hjælpe hinanden med de erfaringer vi gør os avlsmæssigt.  

Avlsudvalget ser optimistisk på hvalpetillægget, og drømmer man om at lave et kuld hvalpe på sin tæve skal man ikke 
holde sig tilbage, det ser ud til at efterspørgslen efter Langhår er der og at vi i 2015 godt kunne have solgt flere hvalpe 
end der blev avlet. Det er selvfølgelig altid en god ide, at sikre sig en vis afsætning af hvalpe inden man parrer sin 
tæve. Ligeledes er det godt at forældredyrene er velafprøvede, og en bestået Fuldbrugsprøve vil være et godt mål at 
sætte sig.   

Man kan sige at det også er den måde vi udbreder racen og kendskabet hertil. Husk vi har ”Jægerens vigtigste 
redskab”! 

 

Avlsudvalget har også i 2015 haft henvendelser fra medlemmer, om at finde egnede partnere til deres avlshunde. Alle 
har modtaget min. tre forslag til emner. Men husk det er forslag, udarbejdet på baggrund af faktuelle oplysninger, det 
er stadig opdrætterens ansvar at avle racetypiske og sunde hvalp.  

 

Skjoldbruskkirtelkræft i Hollandske Langhår, de nyeste informationer er:  

Der blev på sidste generalforsamling orienteret om situationen i Holland, hvor Skjoldbruskkirtelkræft er blevet et stort 
problem, og der er iværksat en undersøgelse for at få klarhed over sygdommens omfang. Der ligger en oversat rapport 
på Langhårsklubbens hjemmeside under Avlsudvalget informerer.  

Sidste nyt er! 
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Okt. 2015 er der afholdt et nyt møde i Skjoldbruskkirtelsagen hvor det blev fastslået at det drejer sig om en genetisk 
betinget sygdom med udspring i Hollandske hunde og at andre sygdomme er knyttet til samme genetiske problem. 
Det drejer sig om, Lymfekræft og Grøn stær. Navnene på de berørte linjer er stadig ikke offentliggjort, men 
avlsudvalget er bekendt med nogle af dem. Der er nu 3 nye tilfælde af SKK, ud over de 69 tidligere. 

For at få overblik over situationen, og fordi man ikke må offentliggøre hvilke slægtslinjer sygdommen spredes fra, er 
der udsendt spørgeskemaer til Hollandske ejere af Tysk Langhår og skemaerne er også offentliggjort på Facebook og 
den Hollandske hjemmeside 

DKK´s sundhedsudvalg 

Avlsudvalget kontaktede i 2015 DKK´s sundhedsudvalg og forespurgte om muligheden for et avlsforbud på hunde fra 
Holland, da man ikke kunne få oplyst hvilke specifikke linjer sygdommen kom fra.  

Sundhedsudvalgets svar lød: 

SU fraråder enhver avl på syge hunde, men DKK kan ikke imødekomme klubbens ønske om et generelt avlsforbud 
mod hunde af hollandske linjer. DKK er forpligtet til at anerkende andre FCI landes stambøger. 

SU opfordrer Langhårsklubben til at støtte de hollandske forskningsprojekter, så der kan komme mere konkret viden 
om problemet. 

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

 

Verdensforbundet for Tysk Langhår. 

Der har i 2015 ikke været afholdt møde i verdensforbundet. Vi formoder det hænger sammen med forbundets 
præsident og formand for Det tyske langhårsforbund, Gerwin Günter, har haft helbredsmæssige problemer. Gerwin 
Günter har nu i 22 år stået i spidsen for det Tyske Langhårsforbund og dermed også en række andre udvalgs og 
bestyrelsesposter, men har valgt at overlade posten til en ny ved generalforsamlingen i marts måned 2016. Vi håber 
den nye formand i Tyskland vil prioritere det gode internationale samarbejde, lige så højt som Gerwin Günter har gjort 
og vi ser frem til et fortsat frugtbart samarbejde. 

  

Anlægsprøver og anlægsprøveudvalget ”jagtbrugshunde.dk”.  

Samarbejdet med de øvrige klubber i anlægsprøveudvalget fungerer godt og oversættelsen af de tyske prøveregler til 
dansk er ved at være tilendebragt, så de efterfølgende kan blive godkendt af DKK. VJP vil på dansk komme til at hedde 
unghunde test UT og HZP vil komme til at hedde Avlshunde test AT. De næste opgaver for udvalget, bliver at få lavet 
et kompendium til uddannelse af dommere, et arbejde der skal sættes gang i hurtigst muligt. Indtil der er uddannet 
flere dommere, vil prøverne blive bedømt af danske markprøvedommere med kendskab til de tyske prøver. Følg med 
på www.jagtbrugshunde.dk som er udvalgets hjemmeside og se hvornår der afholdes unghunde test og avlshunde 
test i 2016. Det er vores håb de enkelte avlere vil animere deres hvalpekøbere til at stille på disse prøver, det er en 
enkelt vej at gå til avlsgodkendelse, ligesom det er en god afprøvning af den unge hund i to trin frem mod den færdigt 
dresserede jagtbrugshund.  

 

Langhårsklubben klage over DJU’s bestyrelse. 

Op til og under valget til DKK’s bestyrelse først på året, skete der en række dokumenterbare episoder og 
vedtægtsoverskridelser, hvor DJU’s bestyrelse var indblandet på en måde, som vi i bestyrelsen fandt uværdig og 
nedbrydende for DJU’s troværdighed. 

På baggrund af den måde DJU´s bestyrelse forsøgte at skade kandidaturet for Henrik Raae Andersen, der var opstillet 
af et flertal FJD’s kontinentale gruppe til valget til DKK´s bestyrelse, samt DJU´s mistillidsvotum til samme person og 
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den måde enkeltpersoner bl.a. fra DJU´s bestyrelse på de sociale medier og i mails promoverede Conni Jacobsen og 
angreb Henrik Raae Andersen personligt, besluttede Langhårsklubbens bestyrelse 22. Januar, at man ikke længere 
havde tillid til at DJU´s bestyrelse og sekretær ville varetage vores interesser på en uvildig og hæderlig måde. Vi 
indsendte derfor en skriftlig klage over DJU’s bestyrelse, hvor vi punkt for punkt dokumenterede vedtægts-
overskridelser og fravalg af normal hæderlig praksis. 

 

Her følger en kronologisk gennemgang af sagen: 

 

Januar 2015: 

• Den 23. fremsender Langhårsklubbens bestyrelse en indberetning af DJU´s bestyrelse, til DJU´s 
sekretær Aage Stenhøj Jørgensen. Der spørges til hvorvidt der skal betales et gebyr herfor. Indberetningen vil blive et 
bilag til årsberetningen og hvis generalforsamlingen ønsker at se indberetningen, kan den tages frem og gennemgås. 

• Samme dag svarer Aage Stenhøj Jørgensen, at da det ikke handler om forhold der kan henføres til 
prøver, jf. Fælles Markprøve Regler, skal der ikke betales gebyr. 

• Den 24. modtager Langhårsklubbens bestyrelse til orientering, en mail fra Søren Stenhøj som har 
behov for at kommentere sagen og minde os om et møde afholdt 7. August 2013 "møde vedrørende 
“verdenssituationen” i DJU- og FJD-regi".  

 

Februar 2015: 

• Den 17. modtager Langhårsklubben svar fra DJU på indberetningen, hvor man meddeler, at DJU’s 
bestyrelse har fundet det rigtigst at videresende indberetningen til de organisationer, som har udpeget DJU’s 
bestyrelsesmedlemmer.  

 

Marts 2015: 

• Den 23. modtager Langhårsklubbens bestyrelse en mail fra Aage Stenhøj, hvor han nu opkræver et 
klagegebyr på 500 kr. 

 

April 2015: 

• Den 8. modtager hver af Langhårsklubbens bestyrelsesmedlemmer et anbefalet brev fra Aage Stenhøj 
Jørgensen med DJ´s svar på indberetningen af DJU´s bestyrelse, hvor man giver støtte til sine repræsentanter i DJU. 
Ligeledes er der i brevet svar fra DKK, som henviser til DJU´s eget disciplinær system, idet dette er en del af aftalen 
mellem DKK og DJU. Det har efterfølgende vist sig, at et sådant system ikke findes. 

• Den 10. svarer Aage Stenhøj Jørgensen skarpt på en mail fra Bent Hansen, hvor Bent Hansen minder 
Hr. Stenhøj om at sende post det rigtige sted hen, nemlig til Langhårsklubbens formand. 

• Den 29. får Langhårsklubbens bestyrelse igen mail fra Aage Stenhøj Jørgensen angående betaling af 
klagegebyr, hvor han nu skruer bissen på... "Jeg skal derfor henstille til jer, at I får ordnet denne sag, inden jeg 
rapporterer videre til DJU’s bestyrelse". 

 

Maj 2015: 

• Den 3. svarer bestyrelsen tilbage på kravet om klagegebyr og afslår i henhold til mail fra 23. januar. 
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• Samme dag svarer Aage Stenhøj og truer nu igen Langhårsklubbens bestyrelse… "Jeres beslutning er 
hermed noteret, og den vil sandsynligvis blive refereret udførligt i DJU’s næste bestyrelsesmødereferat til orientering 
for alle medlemmer af de stående jagthundeklubber". 

• Den 5. Maj reagerer Gitte Becher på Hr. Stenhøjs mails, påpeger det urimelige i hans trusler og beder 
ham holde sig til sin neutrale rolle som Sekretær. 

• Samme dag svarer Hr. Stenhøj, "Det, du opfatter som en trussel, var ment som et godt råd, så I kunne 
lukke sagen". 

• Videre samme dag svaret Gitte Becher på Hr. Stenhøjs mail, " Det er prisværdigt at du bekymrer dig 
om Langhårsklubben's ve og vel, men jeg kan forsikre dig at bestyrelsen er fuldt i stand til at træffe egne afgørelser". 

 

Juni 2015: 

• Den 29. modtager Langhårsklubbens bestyrelse et brev fra DJU, hvor man kræver klagegebyret betalt 
inden 14 dage. 

 

September 2015: 

• Den 26. modtager Langhårsklubbens bestyrelsesmedlemmer hver især et brev fra DJU, underskrevet 
af DJU´s formand Poul Vestervang. Her meddeler man, at fra d.d. kan personer som har mistillid til øverste ledelse 
(altså LH klubbens bestyrelse) ikke bestride stillinger som dommere/udvalgsmedlemmer/officials for prøver under 
DJU, da vi ikke har den fornødne loyalitet for systemet. Altså en sammenblanding af termerne bestyrelse og systemet. 

Afgørelsen står ved magt, til hvert enkelt medlem af Langhårsklubbens bestyrelse har givet skrifteligt tilsagn om 
hvorvidt medlemmet ønsker, at fortsætte sit arbejde inden for rammerne af DJU eller ikke. Brevet vil blive et bilag til 
årsberetningen og hvis generalforsamlingen ønsker at se det, kan den tages frem og gennemgås. 

• Den 28. afholdtes et ekstraordinært bestyrelsesmøde Langhårsklubben, hvor brevet fra DJU´s 
bestyrelse var eneste punkt på dagsordenen. Bestyrelsen drøftede sagen og besluttede at hente rådgivning fra DKK, 
idet vi nu havde nået et punkt, hvor man hvis det var en privatsag, ville have kontaktet en advokat. Carsten Lundhøj 
kontaktede på mødet DKK´s Formand Jørgen Hindse. Jørgen Hindse blev en del af mødet, idet han kom med på 
medhør, så alle kunne deltage i dialogen med ham. Efter at have lyttet til bestyrelsens bekymringer og have sat sig ind 
i brevets ordlyd, gav han Langhårsklubbens bestyrelse sin opbakning.  Han ville foranledige at DKK fremsender et brev 
til DJU’s bestyrelse, hvor der spørges ind til DJU’s hjemmel til at idømme Langhårsklubbens bestyrelse den straf der 
står beskrevet i brevet.  

 

 Oktober 2015: 

• Den 29. holder Langhårsklubben et bestyrelsesmøde med et dagsordenpunkt: Brev dateret den 26. 
september fra DJU´s bestyrelse. Det sker på baggrund af en telefonisk anmodning fra FJD´s formand og næstformand 
Christian Johansen og Frank Elmer, hvor de har bedt om et møde med Langhårsklubbens bestyrelse. Til mødet kom 
kun Christian Johansen, idet næstformanden ikke kunne afse tid til at komme. Christian Johansen gennemgik sagen 
indtil 26. september, hvorefter han orienterede om et møde i DJU`s bestyrelse 10. oktober i forbindelse med DM, hvor 
man havde besluttet at frafalde alle krav og anklager mod Langhårsklubbens bestyrelse. Han havde et brev med til 
bestyrelsens medlemmer, hvor DJU´s bestyrelse skriftligt frafalder krav, anklager samt klagegebyr og bekendtgjorde 
herefter at sagen nu var definitivt slut fra DJU´s side. Brevet vil blive et bilag til årsberetningen og hvis 
generalforsamlingen ønsker at se det, kan den tages frem og gennemgås.  
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Nu kunne man som medlem af Langhårsklubbens bestyrelse ønske sig at vide hvad alt dette egentlig gik ud på, udover 
at forsøge at skabe uenighed og frygt i bestyrelsen og på den vis dominere os til at makke ret. Dette er dog på intet 
tidspunkt lykkedes. Langhårsklubbens bestyrelse har udelukkende benyttet sig en sin demokratiske ret, til at klage 
over utilstedelig optræden fra en organisation, som skal varetage specialklubbernes prøveinteresser og forholde sig 
politisk neutral. Klagen er aldrig blevet afvist og bestyrelsen fastholder derfor sin klage over DJU’s bestyrelse, og at 
DJU´s bestyrelse har tiltaget sig rettigheder man ikke havde, i et forsøg på at presse en specialklub til at makke ret. Det 
har selvsagt ikke givet Langhårsklubbens bestyrelse større tillid til DJU´s bestyrelse, så vi må se hvad fremtiden 
bringer. 

 

Den 4. februar 2016 modtog bestyrelsen et referat fra et møde mellem repræsentanter fra DJU og DKK’s 
forretningsudvalg afholdt den 16. december 2015. Referatet vil blive et bilag til årsberetningen, da det drejer sig om et 
møde afholdt i 2015. Af referatet fremgår det tydeligt, at DJU’s bestyrelse i sin behandling af Langhårsklubbens 
indberetning af DJU’s bestyrelse, har tiltaget sig rettigheder som de ikke havde. Det slås nu entydigt fast, at DJU’s 
bestyrelse ikke kan autorisere markprøvedommere, eller fratage disse deres autorisation uden om DKK, så mon ikke 
den tidligere nævnte henvendelse fra DKK til DJU, har været medvirkende til, de har måttet tage retræten og skrive et 
brev hvor de frafalder alle anklager og krav om underkastelse.   

Fra referatet er der et par andre interessante ting at fremhæve, da der under mødet er bliver drøftet en række andre 
problemstillinger, som flere at de stående hundes specialklubber har lagt frem ved et møde med DKK’s 
forretningsudvalg. Flere af de stående jagthundeklubber er af den overbevisning, at der ikke tages tilstrækkelig hensyn 
til de enkelte racers særpræg, når hundene bedømmes efter fælles markprøveregler. Af referatet fremgår det, at 
dette skal deres arbejdes med, da DKK ikke kan acceptere dette. Citat fra referatet: DKK lagde vægt på, at der må være 
mulighed for, at de enkelte racers særpræg og karakteristika vurderes sagligt korrekt i forhold til racernes 
forskellighed. 

Endvidere forbeholder DKK sig retten til sammen med Danmarks Jægerforbund at forsætte de drøftelser der allerede 
er i gang vedr. de stående jagthundes organisation. Citat: DKK vil fortsat (sammen med DJ) evaluere konstruktionen 
med de mange organisatoriske fora inden for arbejdet med og for de stående jagthunde i Danmark. 

Dette er også et emne der ligger flere af de stående jagthundes specialklubber meget på sinde, idet der efter deres 
overbevisning findes alt for mange organisationer og udvalg, som hver i sær skal afholde en række møder årligt, med 
et alt for stort omkostningsniveau til følge.  

 

Bestyrelsesarbejdet. 

Bestyrelsen har afholdt 7 bestyrelsesmøder i 2015, deltaget i DKK´s repræsentantskabsmøde og deltaget i 5 klub og 
FJD møder. 

 

Bestyrelsesarbejdet har fungeret godt, med respekt for forskellige holdninger og ideer og beslutninger er truffet med 
overbevisning om, at de har været til gavn for den Langhåren og Langhårsklubbens medlemmer. Fremhæves skal, at 
selv da stormen rasede mest i forbindelse med klagen over DJU’s bestyrelse, kunne det ikke lykkes at drive en kile ind i 
bestyrelsen, tvært imod blev sammenholdet bare yderligere forstærket.  

 

Bent Hansen har valgt at træde ud af bestyrelsen efter sammenlagt 24 år i to perioder. Bent har fungeret som 
formand i 12 år og som sekretær i 12 år. Bents indsats for klubben er uvurderlig og utallige er de timer han har brugt 
og kilometre han har kørt. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak for indsatsen, den har vi alle sat stor pris på og vi 
håber, at vi fortsat i årene fremover må trække på din store organisatoriske viden, kompetence og retfærdighedssans. 
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Bestyrelsen ønsker klubbens medlemmer tillykke med de opnåede resultater på udstillinger og prøver i 2015. Vi 
ønsker knæk og bræk ved udstillinger og på prøver i 2016.  

 

Til dommere, prøveledere, hjælpere og andre som har hjulpet og derved bidraget ved de mange arrangementer i 
2015, skal der lyde en stor tak! Uden jeres indsats ingen klub. 

 

Klubben ønsker også at takke for et godt samarbejde i 5 klub, hvor DDPK desværre har valgt at forlade samarbejdet. 

 

Tak til DKK’s forretningsudvalg og DKK´s personale for godt samarbejdet i det forløbne år, det er dejligt at opleve et 
moderniseret DKK, som nu har rettet fokus mod ”kunderne”, det skaber basis for godt og tillidsfuldt samarbejde i de 
kommende år. 

 

Sidst men ikke mindst, vil jeg gerne personligt sige tak til bestyrelsen, webmaster, avlsudvalg og kredsmedlemmer for 
et godt samarbejde i 2015 – det er en fornøjelse at deltage i møder og aktiviteter sammen med jer! 

 

Hvad byder fremtiden på? 

Klubbens Hovedprøve afholdes skærtorsdag den 24. marts på nye terræner ved Stouby.  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 19. marts på de sædvanlige terræner omkring Herning og 
Carsten Lawets som prøveleder. 

 

Unghunde anlægsprøver afholdes lørdag og søndag den 9. og 10. april, i Østjylland, på Fyn og på Sjælland. 

 

5 klub schweissprøven i Pamhule afholdes den 7. maj med Just Mikkelsen som prøveleder. 

 

5 klub schweissprøven på Sjælland afholdes 7. maj i Dianalund, med Ida Thyssen som prøveleder. 

 

Se nærmere om schweissprøverne i ”Jagthunden” og på klubbens hjemmeside. 

 

FJD udstillingen i Vissenbjerg afholdes søndag den 12. juni. 

Ejby den 28. februar 2016 

På bestyrelsens vegne 

Carsten Lundhøj 

 

Der er nu åbent for spørgsmål til beretningerne. 
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Arne Jensen mener at der avles hurtigere gående langhår fordi der ikke tages de individuelle hensyn til racernes 
standard på prøver. Han mener ikke de individuelle hensyn har været overholdt i flere år. 

Carsten Lundhøj svarer at det er velkendt problem og at DKK har påpeget at det skal håndhæves – herunder også i 
Fælles Markprøveregler. Sportspræget i prøverne er et problem for flere racer men det er op til avlerne at lave 
jagthunde til den almindelige jæger. 

 

Holger Pedersen deltog i foråret i VJP i Danmark. Han synes det var urimeligt at Johanna Jungstra stod alene med 
arrangementet. Han mener der burde have været mere opbakning til prøven når LH-klubben anbefaler den. 

Carsten Lundhøj er enig i at Johanna skulle have haft mere hjælp, og LHK er opmærksom på at bakke mere op 
fremover 

Ved HZP prøven i efteråret synes Holger Pedersen at prøvearealet med en bred sivbræmme ved søen var for svært for 
de unge hunde og han efterlyste mere ensartet prøveterræn for alle hold. 

Leif Hansen som var prøveleder var opmærksom på problemet som skyldtes at dommeren om morgenen lavede om 
på det aftalte mht. søg i vand. Det er dommeren der bestemmer. 

Leif vil dog fremover, så dette ikke gentager sig, lave aftale/regler inden prøven starter, så sværhedsgraden ved 
afprøvning er mere ensartet for alle deltagende hunde. 

Tobias Dyrvig synes der ved VJP og HZP bør lægges mere vægt på hundens fuglebehandling både med stand og 
rejsning af fugl. 

Hans Bilde Sellerup gør opmærksom på at det er hundens anlæg for stand som der vægtes i anlægsprøverne VJP og 
HZP og at disse regler er gældende i flere lande. 

Bestyrelsens beretning godkendes. 

 

Beretning fra kredsene 

Kreds Nordjylland: ingen beretning 

Kreds Midtjylland:  Jørgen Risum beretter at der i foråret 2015 har været mellem 10-15 hunde til de 4 gange 
apporterings træning der blev afholdt. 

Der var som sædvanlig familiedag i juni måned hvor der var tilgang af nye hunde og nye medlemmer. 

Der afholdes generalforsamling i kreds midtjylland i næste weekend d 6/3-16 først med markprøvetræning om 
formiddagen og generalforsamling om eftermiddagen. 

Jørgen roser bestyrelsen for ikke at lægge generalforsamlingen i slutningen af uge 7 i år da det giver visse problemer i 
forhold til vinterferien. 

Henning Juhl foreslår at Kreds Midtjyllands generalforsamling ligger før hovedgeneralforsamlingen. 

Jørgen Risum synes det kan være svært at presse kredsens generalforsamling ind tidligere både pga. jul men også 
jagtsæsonen som strækker sig frem til februar. Samtidig er markprøvetræning og generalforsamlingen samme dag en 
god kombination. 

Kreds Fyn og Sønderjylland: 

John Møller beretter om markprøvetræning med 8 deltagende hunde. Der var marktræning for unghunde. 

Der blev arrangeret apporteringstræning men der var ikke tilslutning til dette. 
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Der har været afholdt generalforsamling og i 2016 er der planlagt familiedag d 18/6. 

Der er i 2016 planlagt en hønsejagt. Deltagelse kan ske ved tilmelding, efter ”først til mølle” princippet. 

Kredsens overrækker LHK en præmie til amerikansk lotteri som består af en plads på efterårets hønsejagt. 

Kreds Sjælland: ingen beretning 

 

C. Godkendelse af regnskab og meddelelse af ansvarsfrihed: 

Maria-Louise T. Kallehave gennemgår regnskabet for 2015 som kommer ud med et overskud på 25.000 kr. 

Arne Jensen giver ros til bestyrelsen for færre udgifter til møder i forhold til sidste år. 

Regnskabet godkendes og der meddeles om ansvarsfrihed for kasseren. 

 

d. Fremlæggelse af budget og vedtagelse af budget herunder fastsættelse af kontingent: 

Maria-Louise T Kallehave fremlægger budget for 2016  

Arne Jensen kommenterer at udgifter til porto og gebyr på 4000 kr. er en stor post 

Maria-Louise T Kallehave begrunder at en del medlemmerne skifter mailadresse, så derfor må kontingent-
opkrævningen sendes ud pr post. 

Budgettet vedtages og kontingent fastholdes. 

 

e. Indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag. 

 

f. Valg til bestyrelsen: 

Ida Thyssen og Leif Hansen modtager genvalg. Bent Hansen modtager ikke genvalg 

Kreds Midtjylland har indstillet H P Lauridsen til valg til bestyrelsen 

Ida Thyssen, Leif Hansen og H P Lauridsen bliver valgt. 

 

g. Valg af bestyrelsessuppleanter: 

Hans Bilde Sellerup og Bent Hansen foreslås og vælges. 

 

h. Valg af revisorer og revisorsuppleanter: 

Ulrik Kristiansen og Kim Jensen foreslås som revisorer og vælges 

Som revisorsuppleant foreslås Tommy Thomsen og vælges 

Uddeling af nåle og pokaler ved Bent Hansen 
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i. Eventuelt: 

Brian Visby Hansen oplæser i Fælles Markprøveregler reglerne for prædikatet ”ikke for fugl”-  IFF 

Ved DJU’s bestyrelsesmøde er klubberne blevet bedt om at drøfte deres holdning til om prædikatet IFF skal udgå. 

Ulrik Christiansen spørger til klubbens holdning. 

Carsten Lundhøj mener betegnelsen IFF bliver brugt i flæng og bestyrelsens holdning er den bør udgå. 

Holger Pedersen er enig med bestyrelsen og mener ikke IFF kan ikke bruges til noget.  

Bestyrelsen må gerne melde tilbage at LHK mener IFF bør udgå.  

 

Arne Jensen er utilfreds med at ikke alle schweissresultat er blevet registreret på klubbens hjemmeside. 

Gitte beklager men det er et stort arbejde at holde øje med alle resultater.  

Hans Bilde Sellerups holdning er at medlemmerne selv må give besked til WEB master såfremt resultaterne ikke 
kommer på. 

Der kan også for nogle dommere gå lang tid inden resultaterne indberettes. 

 

Just Mikkelsen havde stor ros til Tommy Thomsen og Smilla. De har opnået mange og flotte resultater siden de i 2013 
mødte op til første prøve. 

 

Gitte Becker efterlyser hjælp fra opdrætter når de sælger hvalpe til nye langhårsfolk. Eventuel tilbyde medlemskab af 
langhårsklubben året ud som koster 100 kr. 

Hvis muligt må de nye hvalpekøbere gerne skrive under på at de må kontaktes af LHK (ihht personregisterloven) så der 
kan tilbydes hjælp/træning og aktiviteter. 
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Henning Juhl mener at et gratis medlemskab til nye langhårsfolk er en god inverstering og en minimal udgift for 
klubben. 

Jørgen Risum enig i dette og avlerne må gerne henvise til kredsene. 

 

Carsten Lundhøj oplyser at de danske HZP og VJP prøver med danske dommere ikke er godkendt i de danske 
avlsregler. Indtil de er godkendt må deltagere tage til Tyskland. 

 

Der vil i 2017 blive udarbejdet et forlig for udsætning af vildt.  LHK’s holdni til gavn for medlemmerneng er at det er 
vigtig at reglerne for udsætning af fugle overholdes og fuglene senest udsættes 1 måned før jagtens begyndelse. 

 

I 2019 er der 40 års jubilæum i LHK og der er planer om at det skal fejres. 

 

Carsten Lundhøj orienterer om at de danske hunde der i år består VJP og HZP i Tyskland har mulighed for at stille til 
Schorlemerprøven. 

LHK er blevet tilbudt at afholde prøven men må takke nej pga. de danske regler for levende and. 

 

Der ses en tendens til at sammenholdet intern i klubberne for de stående jagthunde er nedadgående. 

LHK vil frem over arbejde på at styrke sammenholdet i LHK til gavn for medlemmerne. Der modtages gerne forslag til 
nye tiltag. 

 

Henning Juhl spørger til om der er danske hunde der vil stille til Internationale fuldbrugsprøve. 

Carsten Lundhøj fortæller at der arbejdes på at få 3 hunde afsted. 

 

Jørgen Risom uddeler ros til bestyrelsen for hårdt arbejde. 

Dirigenten takker for god ro og orden under årets generalforsamlingen 
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