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Referat fra generalforsamling i Langhårsklubben  

søndag, den 15. februar 2015 i Ejby Hallen på Fyn. 
 

 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 

 
 
 

Ad a:  
 
Dirigent: Brian Visby Hansen takkede for valget. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt og lovligt varslet. 
Referent: Holger Pedersen. 
Stemmetællere: Ulrik Christiansen og Henning Stokholm. 
 
50 stemmeberettigede medlemmer var mødt. 
 
Ad b: 
 

 
Langhårsklubbens bestyrelses beretning for 2014 

 
 
Så er der atter gået et år, med jagt, avl, prøve- og udstillingsaktiviteter for Langhåren, eller Tysk 
Langhår som vores race hedder i dag, 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 og det var også året hvor de første anlægsprøver løb af stablen på 
dansk grund – mere herom senere i beretningen.  
 
Jeg vil nu gå over til bestyrelsens beretning for 2014. 
 
5 – klub certifikat udstillingerne. 
 
Året startede med de to certifikatudstillinger i henholdsvis Jægerspris (flyttet til Skibby hallen pga. 
oversvømmelser) og Uldum. Der deltog i alt 22 Langhår på de 2 udstillinger, en fremgang på 11 
hunde i forhold til 2013. 
Der blev på udstillingerne givet følgende præmieringer: 1 x G, 12 x VG og 9 x Excellent. 
 
5 – klub forårsvinderklasseprøven 
 
5 klub forårsvinderklassen blev afholdt på terræner omkring Herning, med vores medlem og 
bestyrelsessuppleant Carsten Lawets som prøveleder. Prøven blev afholdt den 29. marts og man kan 
roligt sige det var ved at være ”sidste udkald”. I modsætning til forrige år, hvor vinteren var kold og 
streng og varede næsten til maj måned, så var det som bekendt en helt anden sag i 2014, hvor 
foråret allerede var godt i gang i marts måned. Som følge heraf var der stor aktivitet i markerne, så 
det der den ene dag var en fin stubmark med efterafgrøder og parhøns, var pludselig den næste dag 
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sort plovjord. Vi havde dog på dagen et tilstrækkeligt antal fugle, 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 blev Sasha, fører Jørgen Gram Petterson 
2. vinder blev Gido von Heek, fører Just Mikkelsen  
3. vinder blev Sjørslevs Dax, fører Carsten Lundhøj. 
 
Sasha og Jørgen Gram Petterson blev med 1. vinder placeringen udtaget til DKK’s 
forårsmesterskab, hvor de opnåede en placering som 6. vinder - stort tillykke til Jørgen med den 
flotte placering! 
 
Hovedprøven ved Toftlund 
 
Den 5. april afholdt klubben sin årlige hovedprøve. Prøveleder var Just Mikkelsen, som via gode 
kontakter i lokalområdet, havde skaffet nye terræner og mødelokale ved Toftlund.  
Der deltog i alt 32 Langhår på prøven, hvilket er det største antal hunde på Langhårsklubbens 
hovedprøve nogensinde.  
Prøven forløb på bedste vis, i en kammeratlig omgangstone, hvor man kunne henholdsvis glæde sig 
over hinandens resultater og drille ved mangel på samme. Den ene af dommerne havde noteret sig 
dette og undlod heller ikke at give udtryk for det. Sådan er vores klubånd, det håber vi også den vil 
blive ved med at være fremover, for på den vis sikrer vi et solidt fundament under klubben. 
 
Der skal fra Langhårsklubben lyde en stor tak til Mikkel Lawaetz, for hans store velvilje og 
engagement, i forbindelse med at skaffe disse nye prøveterræner og prøvelokale. 
Der blev opnået følgende placeringer og præmieringer: 
 
Unghundeklasse: 
 
Indy vom Frochtmannshof, Fører Jørgen Risum, 1. pr. 
Daiwa vom Hollbäck, Fører Ida Thyssen, 1. pr. 
Boss, fører John Møller, 1. pr. 
Lillebrusen’s Saga, Fører Gitte Becher, 1. pr. 
Sjørslev’s Figo, Fører Bjørn Lindberg, 1. pr 
 
Åben klasse: 
 
Chili, fører Hans Petter Lauridsen 1. pr. 
Sjørslev’s E Asja, fører Jens Chr. Jensen, 1. pr. 
Vildholt Ekko, fører Ove Nielsen, 1. pr. 
 
Vinderklassen: 
 
Det blev kun til 2 placeringer i vinderklassen, da de øvrige 8 hunde ikke viste tilstrækkelig kvalitet 
på dagen til at kunne opnå en placering:  
 
1. vinder med HP og CACIT blev Sjørslevs China med fører Holger Pedersen. 
2. vinder Futtrups Lif med fører Just Mikkelsen. 
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5 – klub schweissprøverne og lidt om schweissresultater generelt. 
 
Der blev i 2014 kun afholdt 1 schweissprøve, idet prøven ved Dianalund blev aflyst pga. for få 
tilmeldinger.  
Prøven i Pamhule Skov, med Just Mikkelsen som prøveleder, blev afholdt den 3. maj og der deltog 
20 hunde på prøven, her af 6 Langhår som alle blev præmieret.  
 
Der blev opnået følgende præmieringer: 
 
Chili, fører Hans Petter Lauridsen, 1.pr. 400m/20 timer 
A’ Carla, fører Gitte Becher, 1. pr. 400m/20 timer 
Lillebrusens Sage, fører Gitte Becher, 2. pr. 400m/3 timer 
Lillebrusens Vigdis, fører Charlotte Bæk Lauridsen, 1. pr. 400m/3 timer 
Lazy, førere Tommy Abraham, 1.pr. 400m/3 timer 
Vildholt Fabian, fører Marie Louise Thane Kallehave 3. pr 400m/3 timer 
 
Af andre flotte resultater fra schweisprøverne bør nævnes: 
 
Schweissprøve i Randbøldal den 3. april:  
Kato, fører Jette Hemme, 1. pr. 1000m/20 timer 
Bastian, fører Per Skov, 1. pr. 1000m/40 timer og da Bastian i forvejen havde opfyldt de øvrige 
krav, blev den samtidig Langhårsklubbens første DKSCH. Mere herom senere. 
Per Skov og Bastian er efterfølgende også optaget i Schweissregisteret. 
 
Nævnes skal også Vildholt Fabian, fører Marie Louise Thane Kallehave, som har bestået 400m/3 
timer, 400m/20 timer, 1000m/20 timer og 1000m/40 timer med 1. pr. i en alder af 20 mdr.   
 
FJD udstillingen i Vissenbjerg 
 
Udstillingen blev i 2014 afholdt den 15. juni ved Vissenbjerg Hallen. 
17 Langhår var tilmeldt. 
Der blev uddelt 7 x Excellent, 9 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. 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. 
 
Slæb – og apporteringsprøverne. 
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I 2014 har der været deltagelse af 16 Langhår.  9 har bestået, heraf 4 med max. point. Dette giver en 
beståelsesprocent 56 % og med max. point på 25 % - et rimeligt resultat.  
 
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.  
 
Fuldbrugsprøverne. 
 
Der har været afholdt 9 Fuldbrugsprøver fordelt over hele landet. 4 Langhår har deltaget på 
prøverne og der blev opnået 2 x 2. præmie, 1 x 3 præmie, 1 hund bestod ikke. Det giver en 
beståelsesprocent på 75. 
 
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 
udkomne reviderede FCI standard. 
 
Apporteringsprøverne. 
 
En del af klubbens medlemmer har deltaget på såvel DJU’s apporteringsprøve, som DJ’s udvidede 
apporteringsprøve med gode resultater til følge. 
 
Markprøver og brugsprøver 
 
Mange af klubbens medlemmer har deltaget på markprøver og brugsprøver rundt i landet.   
 
Der har i 2014 været 81 starter, en stor fremgang på 43 starter ift. 2013. Der er givet 19 x 1. præmie, 
7 x 2. præmie, 4 x 3. præmie og 1 x IFF på markprøver i unghunde- åben- og brugsklasse.  
 
Dette giver en præmieringsgrad: 38,2 % hvilket må siges at være et godt resultat. 
 
Præmieringsgrad med 1. pr.: 23,5 % 
Præmieringsgrad med 2. pr.:   8,6 % 
Præmieringsgrad med 3. pr.:   4,9 % 
Præmieringsgrad med IFF:      1,2 % 
 
5 – Klub efterårsvinderklasseprøven. 
 
Det var med nogen ængstelse for om der ville komme tilmeldinger nok, da 5 klub bestyrelsen 
besluttede at placere efterårsvinderklassen på Samsø i 2014. Man skal jo som bekendt med færge 
for at komme til Samsø og den er ikke helt billig, men på dagen for sidste tilmelding var der 
tilmeldt 10 hunde, så heldigvis lod hundeførerne sig ikke gå på af dette.  
Prøven blev gennemført og det blev en helt igennem fantastisk dag, med glimrende markprøve vejr, 
gode terræner med mange fugle, velgående hunde – herligt! 
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Karen og Holger Pedersen havde rigtig lagt sig i selen for prøven skulle blive en succes og jeg tror 
jeg kan tale på alles vegne når jeg skriver alt klappede som det skulle. Selv økonomien var der 
fuldstændig styr på og det endda i en grad, så det blev muligt at udbetale et lille tilskud til færgen til 
de deltagende hundeførere. 
 
Placeringerne blev som følger:  

 

1. Vinder med HP Sjørslev’s Etta og Holger Pedersen 
2. Vinder med HP Sjørslev’s China og Holger Pedersen 
3. Vinder Gido von Heek og Just Mikkelsen 
4. Vinder Chili og Hans Petter Lauridsen 

Sjørslev’s Etta blev med 1. vinder placeringen udtaget til danmarksmesterskabet og på den 
efterfølgende vinderklasse ved Nørager, blev også Sjørslev’s China udtaget, efter en overbevisende 
1. vinder placering med CACIT. Holger Pedersen var hermed dobbeltfører til 
Danmarksmesterskabet 2014. Desværre lykkedes det ikke at få nogen af hundene placeret. 
Avlsarbejdet. 
 
I 2014 er der HD undersøgt 26 Langhår mod 7 i 2013. Dette er en særdeles glædelig fremgang og vi 
kan se, at nogle af vores avlere nu begynder at have en rigtig mange hvalpe fra de enkelte kuld der 
er undersøgt. Dette er med til at vise seriøsiteten blandt avlerne og vil give fremtidige hvalpekøbere 
større sikkerhed når de køber hvalp. 
 
Samtidigt er det jo glædeligt at se, at alle 26 hunde fotograferet i 2014 er HD fri og de 25 af dem 
endda med HD A. Med dette kan vi 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 ikke skal foranledige man 
efterfølgende tør vove sig ud på dybere vand og gå på kompromis med at sikre HD fri avl - i skal 
blive ved med tage ansvaret for HD frihed alvorligt! 
 

Oversigt for HD resultater år 2010 – 2014 
 

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% 

I alt 2010 til 2014 69 50 11 4 3 1 61 8 88% 

i alt %   72% 16% 6% 4% 1% 88% 12%   
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Tallene er dækkende for perioden 1.1.2010 – 31.12.2014  

 
 
Der blev i 2014 registeret og stambogsført 50 hvalpe, 29 tæver og 21 hanner, hertil skal tillægges 10 
importer, i alt en tilgang på 60 hunde. I 2013 blev der registreret 38 hunde, så vi har haft en flot 
fremgang på 22.  
 
 
Her under viser et kurvediagram over antal registreringer fra 2001 til 2014 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. 
 
I 2014 kom så endelig den opdaterede FCI standard for Langhår. Den har været over 4 år undervejs 
igennem FCI systemet, idet ændringerne/tilføjelserne blev drøftet under etableringen af 
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verdensforbundet i 2009 – 2010 og efterfølgende godkendt på generalforsamlingen i det tyske 
langhårsforbund. Ændringerne og tilføjelserne består i, at de jagtlige brugsegenskaber nu er blevet 
formuleret, samt et par væsentlige punkter vedr. psyken, samt at racens navn på dansk nu er Tysk 
Langhår. FCI standarden vises og gennemgås.   
  
Avlsudvalget. 
 
Avlsudvalget har nu fungeret i over 6 år og samarbejdet fungerer fint, da der hele tiden er en fælles 
opfattelse af, at vi vil prioritere jagthunden. Vi vil avle hunde med høj sundhed, med nedarvede 
alsidige brugsegenskaber og talent for jagt, samt ikke mindst hunde der er lette at dressere. Det kan 
også siges anderledes; vi vil præge avlen i retning af hunde, der er til gavn og glæde for den 
almindelige jæger og derved nedprioritere det rent sportslige. Det er bestyrelsens opfattelse, at den 
sportslige del af jagthundesagen i Danmark, har været med til at prioritere hunde af stort format, når 
det gælder markarbejdet, på bekostning af dressurbarhed og alsidighed. Når disse hunde bruges i 
avlen, bliver afkommet af samme type og det er egenskaber den almindelige jæger ikke har brug for 
eller er i stand til at tøjle. Hvis vi lader os trække med ad den vej, så vælger dagens jægere andre 
ikke stående jagthunderacer i stedet, racer som er lettere at håndtere i både hjemmet og på jagt. 
 
Avlsudvalget har haft flere 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 og det er stadig opdrætterens ansvar, at sikre hundene passer 
sammen og herved opnå den bedste avl. 
 
Vi glæder os i avlsudvalget over at se, at af de parringer der er annonceret på hjemmesiden for 
øjeblikket, er der valgt hanhunde i overensstemmelse med de anbefalinger avlsudvalget har givet. 
Budskabet om der findes gode velafprøvede jagthunde i Tyskland er nået ud til vores avlere og det 
bliver spændende at følge udviklingen i årene fremover. Vi i avlsudvalget føler os sikre på vi er på 
rette vej og der vil komme gode hvalpe ud af det, som kan være til glæde for jægerstanden.  
 
Vi har igennem vores medlemskab af verdensforbundet og aktiv deltagelse i alle møder og 
arrangementer vist, at vi mente det seriøst da vi var med til grundlæggelsen i 2010. Vi ved at denne 
seriøsitet har bevirket, at vi har tilgang til højt meriterede avlshunde i Tyskland.   
 
Desværre er det nødvendigt at nævne den dårlige sag fra 2005 og 2006 hvor vi i klubben havde en 
meget uheldig sag, med hvalpe avlet på baggrund af hollandske ”såkaldte” Langhår specialisthunde 
linjer. Faderen til hundene hed Xilloe van der Kreppelseheide.  I disse hvalpe/hunde så vi en række 
fejl, som på ingen måde kunne accepteres ift. racestandarden. Det drejede sig om overpassionerede 
hunde, hunde med mærkeligt deforme hoveder, hunde som lå langt under racens mindstemål og 
sidst men ikke mindst, hunde med misfarvninger i hovedet, enten helt hvide hoveder, eller skimlede 
hoveder. 
 
Lad det være sagt en gang for alle: Avlsudvalget vil ikke behandle anmodninger om partnere til 
disse hunde og deres efterkommere. Vi kan ikke forhindre, at en hanhunde ejer, der er medlem af 
klubben, lægger hanhund til en parring med en af disse hunde, men skulle det gå så galt, vil vi på et 
efterfølgende bestyrelsesmøde prøve at finde en løsning.  
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I sidste års beretning blev sagen med de hollandske hunde, som er bærer af genet for gul pels nævnt. 
I de foreslåede nye avlsregler har vi været opmærksom på dette og vi vil yderligere prøve at få 
styring på dette via ændring af regler for udstedelse af stambog med påtegning.  
 
Det sidste vi har hørt fra Holland er, at der er igangsat en undersøgelse for genetisk betinget skjold-
brugskirtelkræft. Vi følger sagen og vil offentliggøre viden, efterhånden som den kommer til vores 
kendskab. Vores anbefaling vedr. hollandske hvalpe/hunde er: hold fingrene væk, da store dele af 
avlen er baseret på hunde med ikke racetypisk udseende, hunde med forkerte farver ift. FCI 
standarden, manglende alsidige brugsegenskaber og nu måske også genetisk betinget sygdom -  
sygdom som sandsynligvis kan henføres til avl med hunde der har indavlsgrader på helt op 20%.    
  
Verdensforbundet for Tysk Langhår 
 
Fra den 13. til den 15 juni rejste 4 bestyrelsesmedlemmer til Burkhards i Tyskland, for først at 
deltage i generalforsamlingen i verdensforbundet om eftermiddagen og efterfølgende i et 
udstillingsseminar om aftenen. Næste dag overværede vi forbundsudstillingen med fremvisning af 
avlshanner, som finder sted hvert andet år. Ida Thyssen har lavet en fin beretning fra dette 
arrangement, som er bragt i august nummeret af Jagthunden, hvorfor der henvises til dette. Nævnes 
skal, at Norge deltog med Kai Rune Johannessen som gæst ved generalforsamlingen i 
verdensforbundet og det er vores håb, at Norge vil blive det næste medlem af verdensforbundet. Det 
vil lette vores avlssamarbejde med Norge i fremtiden, hvis de bliver medlem verdensforbundet og 
den danske bestyrelse vil gøre hvad der skal til, for at støtte denne proces. Et af problemerne er, set 
fra en dansk synsvinkel, at de stående jagtbrugshunderacer i Norge betragtes og afprøves som rene 
fuglehunde og alsidigheden er ikke prioriteret i avlen. 
 
Anlægsprøver og anlægsprøveudvalget. 
 
I 2014 blev de første VJP og HZP prøver afholdt på dansk jord. Der deltog hunde fra de forskellige 
racer der indgår i samarbejdet i anlægsprøveudvalget. For de deltagende hundefører, og ikke mindst 
det fremmødte publikum, var det spændende dage hvor man kunne opleve disse prøver, som 
igennem rigtig mange år har været anvendt til avlsgodkendelse og bevarelse af alsidige 
jagtbrugsegenskaber i de tyske jagtbrugshunde.  
 
I anlægsprøveudvalget har vi forsøgt at finde en ordning med det tyske jagtbrugshundeforbund, om 
at kunne annektere reglerne og uddanne dommere, så vi selvstændigt kan gennemføre disse prøver i 
Danmark. Det har vist sig at være en noget tung proces, idet der først skal laves ændringer i det 
tyske prøveregelsæt, for at vi kan uddanne dommere og afholde prøverne selv. Dette er dog noget 
der arbejdes med i det tyske jagtbrugshundeforbund, men vi har ikke klarhed over hvornår det kan  
forventes at være på plads. Vi har derfor besluttet at oversætte reglerne til dansk og få disse prøver 
godkendt hos DKK. Det er en proces som er i gang og det er vores håb at de første danske 
anlægsprøver vil kunne løbe af stablen i enten efteråret 2015, eller foråret 2016. Vi i 
Langhårsklubbens bestyrelse har valgt at prioriterer indførelsen af disse prøver højt, da de er gode 
test af de unge hundes anlæg i to trin af dressuren, frem mod den fæddigtdreserede jagthund. Med 
indførelsen af disse prøver, er vi fuldt i overensstemmelse med de nye krav i FCI standarden og det 
vil være den enkleste vej at gå for jægeren, der gerne vil avlsgodkende sin hund og bruge den i 
avlen.  
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Det er vigtigt her at pointere, at vi har ikke til hensigt at nedprioritere værdien af prøverne der er 
omfattet af fælles markprøveregler, men derimod at skabe en mulighed for avlsgodkendelse af 
hundene, på baggrund at test af den unge hunds medfødte anlæg og nogle få vigtige dressur fag. 
 
Hvis der ude i kredsene måtte være ønske om det, vil formanden gerne komme og fortælle om 
anlægsprøverne, hvordan de gennemføres og hvad de kan bruges til.    
 
Bestyrelsesarbejdet. 
 
Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2014, 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.  
 
Desværre har Niels Grønbæk valgt at træde ud af bestyrelsen, idet Niels er tiltrådt en ny stilling som 
kræver hans fulde engagement. Bestyrelsen takker Niels for hans positive tilgang til 
bestyrelsesarbejdet og ønsker god vind fremover, samtidig med vi selvfølgelig regner med at kunne 
trække på ham, i hans egenskab af schweissprøvedommer.  
 
Bestyrelsen ønsker klubbens medlemmer tillykke med de opnåede resultater på udstillinger og 
prøver i 2014. Vi ønsker knæk og bræk ved udstillinger og på prøver i 2015.  
 
Hvad byder fremtiden på? 
 
Klubbens Hovedprøve afholdes lørdag den 11. april og det er samme sted som sidste år ved 
Toftlund. 
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 den 6. april på terræner omkring Herning, nærme 
herom i ”Jagthunden” og på hjemmesiden. 
 
5 klub schweissprøven i Pamhule afholdes søndag den 3. maj med Just Mikkelsen som prøveleder. 
Se nærmere om schweissprøverne i ”Jagthunden” og på klubbens hjemmeside. 
 
5 klub schweissprøven på Sjælland afholdes søndag den 10. maj i Dianalund, med Ida Thyssen som 
prøveleder. 
 
FJD udstillingen i Vissenbjerg afholdes søndag den 14. juni. 
 
I en skrivende stund er der ikke fastlagt datoer for apporteringsprøverne. Kig efter i ”Jagthunden” 
og på hjemmesiden. 
 
Til slut, skal der lyde en stor tak til dommere, prøveledere, hjælpere og andre som har hjulpet og 
derved bidraget ved de mange arrangementer i 2014. 
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Klubben ønsker også at takke for et godt samarbejde i 5 klub regi, som i 2014 havde 20 års 
jubilæum. 
 
Tak til DKK’s bestyrelse og DKK´s personale for samarbejdet i forløbne år, det er dejligt at opleve 
et DKK som har ændret sig til en moderne organisation, med fokus på et fornuftigt samarbejde med 
klubberne og medlemmerne. 
 
Sidst men ikke mindst, vil jeg gerne personligt sige tak til bestyrelsen, webmaster, avlsudvalg og 
kredsmedlemmer for et godt samarbejde i 2014 – det er en fornøjelse at deltage i møder og 
aktiviteter sammen med jer! 
 
 
Ejby den 15. februar 2015 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Carsten Lundhøj 
 
 
Klubbens fremtidige navn er nu Tysk Langhåret Hønsehund. 
 
Der blev spurgt ind til avlsrestriktioner, økonomi i de tyske anlægsprøver afholdt i Danmark og til 
HD resultater. 
 
Formanden svarede at man er nødt til at avle efter de regler, der er i verdensforbundet.  
Vedrørende økonomien i anlægsprøverne er der en udgift på ca. Kr. 2.500 – det var på meget 
favorable vilkår, at dommerne kom til Danmark for at bedømme prøverne. 
 
 
Fra salen bliver der spurgt ind til, om det er et problem at Holland sidder med i Verdensforbundet? 
 
Formanden svarer, at det kan man ikke gøre noget ved. 
 
 

Udvalgsberetninger 
 
 
Gitte Becher fremlægger avlsudvalgets beretning. Det bliver bl. a. muligt for avlerne at få lagt et 
link på klubbens hjemmeside, der går direkte til avlernes egen hjemmeside.  Der vil blive opkrævet 
et gebyr på kr. 200. 
 
Fra salen: Det er ikke mange hvalpe en hanhund må blive far til – her tænkes på eventuel import af 
tysk hanhund. 
 
Formanden kommenterer, at det er for at undgå matadoravl.  
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Kreds Nordjylland v/Christian Hjortlund: Der har været en familiedag, der har været 
marktræning og schweisstræning. 
 
Kreds Midtjylland v/H. P. Lauridsen: Der har været afholdt marktræning, der har været træning 
til HZP prøverne, apporteringstræning og der har været afholdt en familiedag.  
 
Kreds Fyn og Sydjylland v/John Møller: Under opstart. Følg med på hjemmesiden. 
 
Kreds Sjælland: Ingen aktiviteter. Kredsen er i dvale. 
 
Fra salen: I forbindelse med afholdelse af tyske prøver indgår eksteriørbedømmelse af hundene og  
Formanden svarer, at det stempel hunden får i stambogen er lig med avlsgodkendelse af den 
pågældende hund. 
 
Fra salen: Hvorfor er bestyrelsen ikke behjælpelig med at finde en egnet dansk hanhund til parring i 
Norge? 
Formanden svarer at tæven var avlet med for stor indavlsgrad.  
 
Fra salen: Der bliver spurgt ind til, om det er et krav at hunden tager selvstændig stand på de tyske 
prøver? 
Der svares bekræftende, at det er nok at hunden tager stand for fod eller sæde. 
 
Bestyrelsens beretning og udvalgsberetningerne godkendes. 
 
 
Ad c: Regnskab v/Hanne Mikkelsen:  
 
Hanne gennemgår regnskabet. 
 
Fra salen: Er det nødvendigt med alle de bestyrelsesmøder – 13.000 er mange penge. 
Leif svarer, at 6 bestyrelsesmøder ikke er et for mange. 
Formanden svarer, at fortæring til generalforsamlingen også er indeholdt i dette beløb 
 
 
 
Det reviderede regnskab godkendes, der meddeles ansvarsfrihed til kasseren. 
 
Ad d, budget v/Ida Thyssen:  
 
 
Budget, herunder fastsættelse af kontingent: 
 
Kontingent fastholdes.  
 
Budgettet godkendes. 
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Just og Hanne stopper som kasserere. 
 
 
Ad e: Indkomne forslag:  
 
Bestyrelsen er indkommet med et forslag om reviderede avlsregler. 
Carsten gennemgår reglerne. 
 
Fra salen bliver der kommenteret på de reviderede avlsregler, hvor der bl. a. bliver sagt, at i h. t. 
DKK´s regler er en hanhund avlsgodkendt, når den har 2 testikler og HD status er kendt med 
minimum C.  
Formanden er enig. Der kan parres med en godkendt DKK stambog, men vi kan ikke gøre noget 
ved det. 
 
Der bliver fra salen kommenteret på indavlsgrad og udstillingskrav i Tyskland, og om hunden så 
ikke også er avlsgodkendt.  
Formanden svarer, at det er rettet til, men at det stadig er stemplet i stambogen, der afgør om 
hunden bliver avlsgodkendt. 
 
Der kommenteres også på HD status i forbindelse med valg af tyske hanhunde til danske tæver. Her 
opfordres til at undgå C-status i stamtavlen. 
 
Fra salen bliver der sagt, at referater fra bestyrelsesmøderne er mangelfulde. Er der plads til 
forbedring? 
 
Personfølsomme oplysninger offentliggøres ikke, siger formanden. 
 
Der bliver stemt ved håndsoprækning med 32 stemmer for de nye avlsregler. 
 
 
 
Ad f: Valg til bestyrelse 
 
På valg er: 
Jens Christian Jensen 
Just Mikkelsen 
Carsten Lundhøj 
Niels Grønbæk ønsker at udtræde af bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen har foreslået Gitte Becher.  
Fra medlemmer er foreslået: Gitte Becher og Martin Bjørn Hemme. 
 
Under afstemningen blev der fra salen sagt, om ikke det var en god idé at de opstillede kandidater 
fik lov til at præsentere sig inden afstemningen går i gang. 
 
Bestyrelsen svarer, at det vil de tage til efterretning. 
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Valgt til bestyrelsen blev: Jens Christian Jensen, Carsten Lundhøj, Just Mikkelsen og Gitte 
Becher. 
 
Valg til suppleanter, i alt 2 for 1 år:  
Bestyrelsen foreslår Maria Louise Thane Kallehave til at tage sig af jobbet som kasserer. 
Fra salen blev foreslået: Hans Bilde Sellerup og Steffen Olesen. 
 
Valgt til suppleant blev: Maria Louise Thane Kallehave og Hans Bilde Sellerup. 
 
Ad g: Valg af revisorer: Ulrich Christiansen og Niels Grønbæk. 
 
Revisorsuppl.:  H. P. Lauridsen 
 
Ad h: Eventuelt 
 
Uddeling af Langhårsklubbens nåle og pokaler for året 2014 

Hund Ejer/Fører Resultat Sted 
        
DK12842/2011 Bastian Mette Katrine Skov/Per Skov Dansk sporchampion 
DK12842/2011 Bastian Mette Katrine Skov/Per Skov 1. pr. schweiss 1000m/40t Dansk Ruhårklub
DK12842/2011 Bastian Mette Katrine Skov/Per Skov 1. pr. schweiss 1000m/20t Dansk Ruhårklub

DK08815/2012 Kato Jette Hemme 1. pr. schweiss 1000m/20t Dansk Ruhårklub

DK07579/2013 Vildhold Fabian Marie Louise Thane Kallehave 1. pr. schweiss 1000m/20t Dansk Ruhårklub
DK07579/2013 Vildhold Fabian Marie Louise Thane Kallehave 1. pr. schweiss 1000m/40t Dansk Ruhårklub

DK21450/2007 Sjørslevs China Holger Pedersen Skytte Blochs mindepokal 

DK10500/2012 Sjørslevs Figo Bjørn Lindberg Dansk eksteriørchampion 

DK08819/2012 Smilla Tommy Thomsen Fuldbrugspokalen 

25 års jubilarerne Peer Mortensen 25 år i klubben 
Henning D. Kristensen 25 år i klubben 
Jørgen Gram Petersson 25 år i klubben 
Bent Hansen 25 år i klubben 

 
 
 

Fra forsamlingen spørges der ind til problemerne i FJD og i DJU. Hvordan forholder bestyrelsen til 
det?  
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Formanden sagde, at bestyrelsen havde behandlet sagen, og at der sendt en indberetning til DJU, og 
at man afventer det videre forløb.  
Fra salen: Er det den samlede bestyrelse der har skrevet under på indberetningen til DJU? 
 
Leif svarer, at alle i bestyrelsen har skrevet under på indberetningen. 
 
Dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden. 
  
 
 
 
 
___________________________                  _____________________________________ 
              Referent                    Dirigent 
        Holger Pedersen                                                                  Brian Visby Hansen 


