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Referat fra generalforsamling i Langhårsklubben  

søndag, den 23. februar 2014 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: Lajla Bilberg og Erik Jakobsen. 

 

40 stemmeberettigede medlemmer var mødt. 

 

Ad b: 

 

 

Bestyrelsens beretning for 2013 
 

Så er der atter gået et år, med avl, prøve- og udstillingsaktiviteter for den Langhårede hønsehund og 

en ny årsberetning er forfattet. 

 

Det har været et spændende år, med alle de sædvanlige aktiviteter, men også med nogle nye, som 

jeg selvfølgelig vil komme ind på. Jeg vil nu gå over til bestyrelsens beretningen for 2013. 

 

5 – klub certifikat udstillingerne. 
 

Året startede med de to certifikatudstillinger i henholdsvis Jægerspris og Uldum. Der deltog i alt 11 

Langhår på de 2 udstillinger, en tilbagegang på 5 hunde i forhold til 2012 og en tilbagegang på 11 

hunde ift. 2011. 

Der blev på udstillingerne givet følgende præmieringer: 

Det blev til 1 x VG og 7 x Excellent. 

Langhårsklubbens bestyrelse vil her gerne på det kraftigste opfordre til, at stille med sin hund på 

klubbens egne udstillinger, da man her kan være sikker på at få en korrekt bedømmelse, set ift. 

hundens standard og jagtlige anvendelse, bedømt at danske eksteriørdommere, det har deltaget på et 

udstillingsseminar!   

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

samt FJD udstillingen i Vissenbjerg. 

 

5 – klub forårsvinderklasseprøven 
 

Forårsvinderklasseprøve blev afholdt den 24. marts på terræner ved Herning med vores medlem 

Carsten Lawets som prøveleder. Trods frost og delvis snedække på terrænerne blev 5 klub 

vinderklassen ved Herning afviklet på den planlagte dato. Der havde op til prøven været en del 
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diskussioner om det var forsvarligt at gennemføre prøven, når nu den lange vinter ikke ville slippe 

sit tag. Efter grundige overvejelser blev det besluttet at gennemføre, og heldigvis for det!   

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

1. vinder med CACIT blev Marko, fører Henrik Jepsen, 2. vinder blev Smækbjerg Chita, fører 

Torben Gildbjerg og 3. vinder blev Sjørslevs Chili, fører Børge Wæverstrøm. 

 

Hovedprøven ved Roager. 
 

Den 1. april afholdt klubben sin årlige hovedprøve. Prøveleder var Just Mikkelsen, som havde 

skaffet de samme gode terræner ved Roager. Mødestedet var, i lighed med de forrige år, hos Johan 

Sandersen, som stillede lokaler til rådighed for prøven og sørgede for bespisningen. Der deltog i alt 

19 hunde på prøven, 2 unghunde, 10 i åben klasse og 7 i vinderklassen. Prøven forløb som vanligt 

på bedste vis. Det er desværre sidste år vi kan afholde vores hovedprøve i Roager, idet Johan 

Sandersen har sagt fra og ikke længere ønsker at stå til rådighed for afholdelse markprøver i 

Roager. Der skal lyde en stor tak til Annie og Johan Sandersen for de efterhånden mange år vi har 

afholdt vores hovedprøve hos dem. 

Vinderklasse placeringerne: 1. vinder med HP blev Sjørslevs Etta med fører Holger Pedersen, 2. 

vinder med HP blev Sjørslevs Dax med fører Carsten Lundhøj og 3 vinder blev Sasha med fører 

Jørgen Gram Petterson. 

 

Der blev i åben klasse givet 1 x 1. præmie og 1x 2. præmie og i unghundeklassen blev der givet 1 x 

1. præmie. Dette giver en præmieringsgrad på 25% i kvalitetsklasserne, hvilket må betegnes som et 

middelmådigt resultat og langt under forrige år, hvor den lå på 61%.  

 

5 – klub schweissprøverne og lidt schweissresultater generelt. 

 

Der blev i 2013 afholdt 2 schweissprøver.  

Prøven i Pamhule Skov, med Just Mikkelsen som prøveleder, blev afholdt den 5. maj og der deltog 

17 hunde på prøven, her af 2 Langhår.  

Der blev givet 2 x 1. præmie på 400 meter 3 timers spor. Pokal for prøvens bedste Langhår blev 

tildelt Smilla med fører Tommy Thomsen. 

Prøven i Tersløse bøgeskov ved Dianalund, med Jørgen Larsen som prøveleder, blev afholdt den 

28. april og der deltog 7 hunde på prøven, heraf 2 Langhår. 

Cato med fører Jette Hemme opnåede 1 pr. på 400 meter 20 timer spor og fik pokal for prøvens 

bedste Langhår. 

Af andre flotte resultater fra schweisprøverne bør nævnes: 

Ruhårklubbens schweissprøve i Himmeland den 20. juli: Bastian med fører Per Skov 1. pr. 1000m 

20 timer spor. 

Korthårklubbens schweissprøve i Buderupholm statsskovdistrikt den 24. august: Sjørslevs Guy 1. 

pr. 400 meter 20 timer spor. 

 

FJD udstillingen i Vissenbjerg 

 

Udstillingen blev i 2013 afholdt den 9. juni ved Vissenbjerg Hallen. FJD udstillingen er den største 

udstilling for gruppe 7 hundene i Danmark og efter sidste års fremgang i deltager antal, var der i år 

en ikke ubetydelig tilbagegang og der deltog i alt 221 hunde, en tilbagegang på 41 ift. 2012.  

10 Langhår var tilmeldt. 

Der blev uddelt 2 x Excellent, 7 x Verygood og 1 x Good. 
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Slæb – og apporteringsprøverne. 
 

I 2013 har der været deltagelse af 9 Langhår.  5 har bestået, deraf 1 med max. point. Dette giver en 

beståelsesprocent 50 % og med max. point på 10 % - et resultat på det jævne.  

Langhårsklubbens bestyrelse vil gerne komme med en opfordring til at få prøvet vores hunde på 

slæb og apporteringsprøverne. Det er en god træning for hunden at gøre den klar til en slæb- og 

apporteringsprøve, ligesom det er et vigtigt skridt frem mod den færdig dresserede jagthund.  

 

Fuldbrugsprøverne. 
 

Der har været afholdt 8 Fuldbrugsprøver fordelt over hele landet. 3 Langhår har deltaget på 

prøverne og der blev opnået 1 x 1. præmie og 2 x 2 præmie, altså en beståelsesprocent på 100. 

Det er bestyrelsens håb, at vores medlemmer vil fatte større interesse for denne prøve, som vi mener 

er den mest betydningsfulde prøve for kontinentale stående jagthunde. Specielt for Langhåren, hvis 

adelsmærke er alsidigheden er fuldbrugsprøven top prøven. En præmiering på fuldbrugsprøve, 

uanset præmiegrad, er et flot resultat! 

 

 

 

Apporteringsprøverne. 
 

Mange 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 2013 været 38 starter og der er givet 7 x 1. præmie, 5 x 2. præmie, 1 x 3. præmie på 

markprøver i unghunde- åben- og brugsklasse. Dette svarer til en præmieringsgrad på 34,2% ift. 

antal starter, hvilket må siges at være et tilfredsstillende resultat. 

 

Efterårsvinderkasseprøven. 
 

Efterårsvinderklassen i 5 klub regi blev i 2013 afholdt på terræner på vest Sjælland med Carl 

Kristian Thomsen som prøveleder. 10 hunde deltog på prøven og 2. vinder blev Sjørslevs Etta med 

fører Holger Pedersen. 

 

Avlsarbejdet. 
 

Alt for få af vores hvalpe bliver HD undersøgt og vi får på den vis ikke styr på hvorledes vores 

avlsdyr avler mht. HD. Langhårsklubbens bestyrelse og avlsudvalg vil gerne opfordre avlerne til at 

sørge for deres hvalpekøbere får hvalpene undersøgt for HD – uden et ordenligt statistisk grundlag, 

kan vi ikke sikre høj grad af HD frie hunde fremover. Her er HD resultaterne som klubben har 

modtaget fra DKK. 

 

Oversigt for HD resultater år 2010 – 2013 
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År Foto A B C D E Fri HD % 

2010 12 4 5 2 1 0 9 3 25,00 

2011 11 6 2 1 1 1 8 3 27,27 

2012 13 11 1 0 1 0 12 1 7,69 

2013 7 4 2 1 0 0 6 1 14,28 

i alt 43 25 10 4 3 1 35 8 18,60 

i alt %  58,14 23,26 9,30 6,97 2,33 81,40 18,60 100 

 

Tallene er dækkende for perioden 1.1.2010 – 31.12.2013  

 

Der blev i 2013 registeret og stambogsført 35 hvalpe, 17 tæver og 18 hanner, hertil skal tillægges 3 

importer, i alt en tilgang på 38 hunde. I 2012 blev der født 30 hvalpe, så vi har haft en lille 

fremgang på 5 hvalpe.  

 

Det er vigtigt vi tilstræber at avle 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.  

 

Ved DKK’s repræsentantskabsmøde i januar 2012 blev det besluttet, at fjerne alle avlsrestriktioner 

for alle racer og erstatte dem med lempeligere avlsrestriktioner og avlsanbefalinger. Efterfølgende 

har Langhårsklubben skrevet til DKK om hvilke avlsrestriktioner og avlsanbefalinger, der skal være 

gældende for Langhåret Hønsehund. Vi korresponderede en del omkring dette og enedes til slut om 

at afholde et møde, hvor trådene skulle redes ud og enighed opnås.  

 

Her kommer resultatet af vores forhandlinger: 

 

Avlsret har hunde der opfylder følgende avlsrestriktioner:  

 

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-

status registreret i DKK. 

 

En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at 

hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri 

(grad A eller B)  

 

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal 

plads. Ved brug af en tysk eller østrigsk registrerede hunde – gælder en bestået VJP, HZP eller 

mindst Very Good som gyldig attest for normalt udviklede testikler. Dokumentation skal medsendes 

ved stambogsføring. 
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Derudover henvises til DKK's stambogsføringsregler. 

 

Hvalpe der er avlet på baggrund af forældredyr der opfylder følgende avlsanbefalinger, kan få 

påtegnelsen på stambogen: Denne hund ar avlet efter Langhårsklubbens og DKK’s avlsanbefalinger 

 

Avlsanbefalinger: 

For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Langhårsklubbens og DKK’s avlsanbefalinger” 

på stambogen skal følgende være opfyldt: 

 

1. Begge forældredyr skal før parring have HD status A eller B registreret i DKK, eller anden FCI 

anerkendt organisation 

 

2. Begge forældredyr skal før parring have bestået en af nedenstående prøver: 

 

Danske prøver: Første, anden eller tredjepræmie i unghunde- eller åbenklasse markprøve, DJU 

Apporteringsprøve, DJU Slæb- og apporteringsprøve, DJ udvidet apporteringsprøve. 

 

Tyske prøver: HZP (Herbstzucht-Prüfung), VGP (Verbands-Gebrauchsprüfung) 

 

Såfremt prøverne ikke er registreret i DKK, skal prøvebevis fremsendes  

 

3. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på to FCI/DKK anerkendte udstillinger med 

mindst Very Good, bedømt af to forskellige dommere 

 

4. Indavlskoefficienten må ikke overstige 3,125 beregnet på 5 generationer 

 

5. Ved brug af en tysk eller østrigsk avlspartner er ovenstående avlsanbefalinger automatisk 

opfyldt, når hunden er frigivet til avl i hjemlandet (dokumenteret via et stempel på stambogen). 

 

Indført 19. marts 2013 

 

Avlsudvalget. 

 

Avlsudvalget har nu fungeret i lidt over 4 år. I 2013 har er der valgt nye medlemmer ind i 

avlsudvalget, idet Henning Juul ønskede at afstå posten. Det nye udvalg består af Gitte Becher, Leif 

Hansen og Carsten Lundhøj. Samarbejdet i udvalget fungerer fint, hvilket skyldes de fælles ønsker 

og intentioner for avlen til gavn for racens fremtid. Udvalget har i 2013 nedfældet disse ønsker og 

intentioner i et avlskommissorium, dette vil Leif Hansen komme nærmere ind på under 

avlsudvalgets beretning. 

 

Udvalget har haft flere henvendelser fra medlemmer. Alle har modtaget forslag til emner til deres 

tæver. Men husk det er forslag, udarbejdet på baggrund af faktuelle oplysninger og det er stadig 

opdrætterens ansvar, at sikre den bedst mulige avl. 

 

I 2007 nedsatte bestyrelsen et udvalg, som havde til opgave at finde en løsning på det problem, at 

alle vores avlsdyr var mere eller mindre beslægtet. Udvalget fremkom med en række forslag, hvoraf 

skal nævnes: 
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1. Import af hanhvalpe, som skulle placeres hos kendte hundefører, så de kunne blive grundigt 

afprøvet, før de fik lov til at indgå i avlen. 

2. Henvisning af danske tæver til udenlandske hanhunde, så vi kunne få tilført nyt blod til 

vores avlshunde. 

3. Overholdelse af matadoravlsgrænsen, eller i det mindste sikre en ikke væsentlig 

overskridelse. 

 

Når avlsudvalget og bestyrelsen ser tilbage på den avl der har foregået siden, så må vi nok erkende 

at budskaberne er ikke blevet forstået hos vores avlere. Gentagelsesparringer, og anvendelse af 

avlshan langt ud over matadoravlsgrænsen, hører til dagsordenen, når der skal avles. Vi er helt med 

på det er besværligt, når man skal tage til Tyskland, for at få parret sin tæve, eller finde en tysk 

hanhvalp af gode linjer, man kan føre frem til avlsgodkendelse, men kære medlemmer, der er ingen 

vej udenom! I en antalsmæssig lille race, skal man til evig tid finde nye avlspartnere i udlandet, for 

at sikre den lavest mulige indavl og dermed bevarelse af sundhed og brugsegenskaber – det er 

simpel matematik.  

 

I 2005 og 2006 havde vi i klubben en meget uheldig sag, med hvalpe avlet på baggrund af 

hollandske ”såkaldte” Langhåret Hønsehund specialisthunde linjer. Faderen til hundene hed Xilloe 

van der Kreppelseheide.  I disse hvalpe/hunde så vi en række defekter, som på ingen måde kunne 

accepteres ift. racestandarden. Det drejede sig om 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 i 

klubben, lægger hanhund til en parring med en af disse hunde, men skulle det gå så galt, vil vi på et 

efterfølgende bestyrelsesmøde bede den samlede bestyrelse om at finde en løsning.  

 

Oven i dette er der nu kommet en ny sag vedr. Hollandsk avlede hunde, nemlig hunde der er bærer 

af et gen, som hvis det findes hos begge forældredyr, kan medføre der fødes hvalpe med gul pels, 

som hos Golden Retriever. 

  

Da der fra 1997 til 1999 er importeret 3 parringshvalpe fra Holland, som efterfølgende har indgået i 

den danske avl, har vi i al stilfærdighed forsøgt at få vores avlere til at genteste de forældredyr, som 

kan have en minimal chance for at føre dette gen videre. Vi er kommet langt med undersøgelsen, 

idet de fleste af avlerne har taget problemet positivt og ladet sine forældredyr undersøge. Det sker 

ved at man via sin dyrlæge indsender en blodprøve til et godkendt laboratorium, som kan undersøge 

om hunden er bærer.  Vi vil i løbet af kort tid tage et møde med DKK, hvor vil drøfte hvilke 

bariærer der kan laves, hvis avlerne ikke ønsker at frikende deres forældredyr for bærer af genet. 

Dette er et nødvendigt tiltag, idet vi ellers afbryder de gode forbindelser til Tyskland, som er blevet 

opbygget over en årrække - forbindelser som er et absolut nødvendige, at kunne fastholde i årene 

fremover, hvis vi vil avle Langhåret Hønsehund i Danmark. 

 

Verdensforbundet for Tysk Langhår (Weltverband Deutsch – Langhaar) 

 

Fra den 5. til den 7. september blev der afholdt international fuldbrugsprøve for Langhår i byen 

Ebrach i Bayern for 45. gang og samtidig her med blev der afholdt et møde i verdensforbundet. Der 

var således lagt op til deltagerne i verdensforbundsmødet kunne overvære den internationale 
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fuldbrugsprøve, hvor udvalgte hunde fra Tjekkiet, Østrig og Tyskland individuelt kæmper mod 

hinanden i en slags landskamp.  

Der skulle til mødet vælges ny sekretær i stedet for Johannes Schmidt fra Østrig, som desværre 

døde under en jagt i efteråret 2012. Valget faldt på Ruidi Bänninger fra Schweitz og det bliver 

interessant at se om han er i stand til at løfte arven efter den meget kompetente Johannes Schmidt. 

Vi spurgte fra Dansk side ind til muligheden for at indføre krav til brugsegenskaber i FCI 

standarden, efter samme ordlyd som man kan finde i FCI standarden for den Ruhårede hønsehund. 

Dette er endnu ikke på plads og vi må stadig afvente den åbenbart meget langsommelige proces 

mellem DL Verband, VDH og FCI bliver tilendebragt. Vi ser frem til den dag hvor 

brugsegenskaberne står defineret i FCI standarden, så der efterfølgende kan etableres ensartede 

regler for afprøvning af avlshundene. Det er bestyrelsens håb der snarligt må komme en løsning, så 

det planlagte arbejde med fastholdelsen af den langhårede hønsehund med dens alsidige 

brugsegenskaber og gode temperament kan fortsætte – det vil vi bidrage til efter bedste evne. 

 

Vi forsøgte i april måned 2013 om vi kunne tilmelde en hund eller to til den internationale 

fuldbrugsprøve, nu da vi alligevel skulle til Bayern til verdensforbundsmøde. I første omgang sagde 

man nej til os, da man ikke kunne afprøve flere end 12 hunde, 4 fra hver af de 3 deltagerlande og at 

vi var for sent ude til det kunne planlægges. Den 18. august modtog vi så en mail fra Bayern, at 

Tjekkerne havde meldt de kun kunne stille med 2 hunde til prøven og at der derfor for første gang i 

efter 45 år var 2 pladser ledige til et fjerde land og det skulle være Danmark. Jeg forsøgte at finde 2 

deltagere der var trænede og parate til at deltage på en så stor prøve med kort varsel. Gitte Becher 

viste hun havde mod til at tage udfordringen op og vi tilmeldte derfor straks hende og Carla. Det 

blev en fantastisk oplevelse, hvor Gitte og Carla viste vi har gode hunde her i Danmark, selvom 

Carla dumpede på ræveslæbet. Vi kan varmt anbefale at læse Gittes beretning fra den internationale 

fuldbrugsprøve, den kan findes på hjemmesiden og er også bragt i Jagthundens december 2013 

udgave. 

 

VJP og HZP avlsprøver. (Anlægsprøver) 
 

Over en periode på nu efterhånden 4 år, har der været drøftelser imellem de kontinentale 

hundeklubber om indførelsen af de Tyske avlsprøver i Danmark. Der har været et forløb, hvor de 

enkelte klubber har været inviteret til, at overvære både en VJP og en HZP prøve i Slesvig-Holsten, 

ligesom der har været afholdt et seminar i Ejby hallen, hvor vicepræsident i JGHV Wolf Schmidt-

Körby fortalte om prøverne og JGHV historie.   

 

6 af 8 kontinentale klubber har tilsluttet sig, at der arbejdes videre med sagen, og at der optages 

forhandlinger med JGHV om det videre forløb. Formanden for FJD og Dansk Münsterländer klub 

Henrik Raae Andersen og undertegnede, er valgt til at forestå det videre arbejde, herunder optage 

forhandlinger med JGHV og vil i 2013 arbejde videre med sagen.  

 

Hvor står sagen så nu? Henrik Raae Andersen og undertegnede har den 12 februar haft møde med 

JGHV Wolf Schmidt-Körby om etableringen af prøvesystemet i Danmark, samt planlægning af 

gennemførelsen af de første unghundeprøver i Danmark. Ligeledes er der nedsat en gruppe 

bestående af 2 personer fra hver specialklub, som skal arbejde med planlægning og praktisk 

gennemførelse prøverne og i skrivende stud, er det mit håb det vil lykkes at gennemføre de første 

VJP i april måned 2014. 

 

Bestyrelsesarbejdet. 
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Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2013, deltaget i DKK´s formandsmøde og 

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 Langhårede 

Hønsehund og medlemmerne.  

 

Desværre har Jørgen Larsen valgt han ikke genopstiller til valg til bestyrelsen ved denne 

generalforsamling. Jørgen er blevet valgt ind i byrådet i Sorø kommune og er efterfølgende valgt til 

formand for kultur- og fritidsudvalget. Bestyrelsen takker Jørgen for hans engagement og positive 

tilgang til bestyrelsesarbejdet og ønsker god vind fremover, samtidig med vi håber vi må trække på 

ham i andre sammenhæng fremover. 

 

Bestyrelsen ønsker klubbens medlemmer tillykke med de opnåede resultater på udstillinger og 

prøver i 2013. Vi ønsker held og lykke ved udstillinger og på prøver i 2014.  

 

 

 

 

Hvad byder fremtiden på? 
 

Klubbens Hovedprøve afholdes lørdag den 5. april 2014 ved Tiset (Gram). 

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 29. marts på terræner omkring Herning, nærme 

herom i ”Jagthunden” og på hjemmesiden. 

 

5 klub schweissprøven på Sjælland afholdes søndag den 4. maj i Dianalund (Skal afklares), med 

Jørgen Larsen som prøveleder. 

 

5 klub schweissprøven i Pamhule afholdes lørdag den 3. maj med Just Mikkelsen som prøveleder. 

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

 

5 klub bestyrelsen har efter anmodning fra KJS, Klubben for jagthunde uden specialklub, besluttet 

at indlede et samarbejde med denne klub. Det betyder, at i fremover vil kunne møde stående 

jagthunderacer i måske ikke tidligere har set, hverken på prøver, udstillinger, eller generelt, da alle 

meget små racer er organiseret i denne specialklub. Samarbejdet gælder kun de racer der er omfattet 

af FCI gruppe 7, altså de stående jagthunderacer. 5 klub vil blive ved med at hedde 5 klub, da 

indlemmelse af endnu en specialklub i samarbejdet vil kunne medføre et noget uheldigt navn, hvis 

dette skulle ændres. Foreløbig får KJS ikke del i overskud fra prøver og udstillinger, ligesom de 

heller ikke skal betale ekstra hvis en prøve eller udstilling giver underskud – dette fordi KJS også 

omfatter ikke stående jagthunderacer og derfor ikke har en selvstændig økonomi for de stående 

jagthunderacer. 

 

FJD udstillingen i Vissenbjerg afholdes den 15. juni. 
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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 2013. 

Klubben ønsker også at takke for et godt samarbejde i 5 klub regi, tak til FJD og de andre 

specialklubber under FJD. Tak til DKK´s personale for samarbejdet i forløbne år. 

 

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

kredsmedlemmer for et godt samarbejde i 2013 – det er en fornøjelse at deltage i møder og 

aktiviteter sammen med jer! 

 

 

Ejby den 23. februar 2014 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Carsten Lundhøj 

 

 

                                                                                                                 

 

 

Udvalgsberetninger 

 

 

 

Kreds Nordjylland v/Christian Hjortlund: Der er afholdt apporteringsprøve. 

 

Kreds Midtjylland v/Jørgen Risum: Der har været afholdt marktræning om foråret med 

efterfølgende generalforsamling med 20 deltagere. 

Familiedag afholdt – her var der mødt ca. 30. 

Efterfølgende er der afholdt hvalpetræning med 12 deltagere. 

 

Kreds Fyn og Sønderjylland v/Just Mikkelsen: Ingen aktiviteter.  

Jens Christian står for FJD udstilling i Vissenbjerg og fremvisning af langhårede hønsehunde m. v. i 

forbindelse med Jagtmesse på Gram Slot. 

  

Kreds Sjælland: Ingen aktiviteter. 

 

Chr. Lygtved Jensen spørger ind til HD status i materiale tilsendt vedrørende parring med tyske 

hanhunde (HD status C). 

Carsten: HD status er ikke den eneste ting, der bliver set på, i forbindelse med anvisning af 

avlshanner. Der kikkes også på jagtlige egenskaber, psyke m. m. 

 

Rune: Er det korrekt at en hund fra Tyskland har aflivet en terrier under besøg i Danmark, hvor 

avlsudvalget var til stede? 
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Carsten gave et fyldestgørende svar på hændelsesforløbet. Hanhunden er efterfølgende blevet 

mentaltestet i Tyskland af en anerkendt mentaltester og er dokumenteret mentalt problemfri. 

 

Christian Hjortlund: Kan der parres med C-hunde i Tyskland? 

Det kan der. 

 

Tommy: Foreslår at avlsudvalget udskiftes med 1 til 2 personer hvert andet år mod nu, hvor alle 

udskiftes hvert andet år. 

Bestyrelsen arbejder videre med forslaget. 

 

Jørgen Risum spørger, om vi kan få verdensforbundet til at arbejde med udformningen af købsaftale 

på tysk, når der købes hvalpe Tyskland? 

Der bliver svaret, at man ikke er klar over om der findes købsaftaler i Tyskland – det er altid en sag 

mellem køber og sælger og reguleres formodentlig efter en tilsvarende lovgivning som den danske 

købelov, der er gældende for al handel her i landet. 

  

 

Leif siger, at der planlægges et arrangement med tyske prøver i Danmark i dette forår. Hvis der er 

nogen, der er interesseret, skal de henvende sig til Leif. 

 

Avlsudvalgets beretning: 

 

Avlskommissoriet blev gennemgået.  

Det findes på hjemmesiden i sin fulde ordlyd. 

 

 

Bestyrelsens beretning og udvalgsberetningerne godkendes. 

 

 
 

Ad c: Regnskab v/Hanne Mikkelsen:  

 

Hanne Mikkelsen svarede på enkelte uddybende spørgsmål vedrørende beløb på udgifter til 

Verdens Forbundet, køb af krus m. v. 

 

Linda: Tryksager, klistermærker m. v. kan evt. lægges på hjemmesiden, så vi medlemmer kan byde 

ind med tilbud på fremstillingen af disse. 

 

Henrik Blendstrup: Kommenterer udgifter i forbindelse med deltagelse i møder i Verdens 

Forbundet.  

Carsten: Der er kun udgifter til kørsel. 

 

Tommy: Kunne godt tænke sig, at nye medlemmer modtog en velkomsthilsen. 

Just: Det ligger ved DKK, og skal sendes ud til nye medlemmer. 

 

Det reviderede regnskab godkendes, der meddeles ansvarsfrihed til kasseren. 

 

Ad d, budget v/Hanne Mikkelsen:  
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Budget, herunder fastsættelse af kontingent: 

 

Bestyrelsen tager stilling til kontingent for pensionister 

Øvrige kontingenter er uændrede. 

 

Budgettet godkendes. 

 

Just og Hanne stopper som kasserere. 

 

 

Ad e: Indkomne forslag:  

 

Ida Thyssen er af bestyrelsen foreslået som nyt bestyrelsesmedlem. 

 

 

Forslag til ændringer i klubbens vedtægter: 
 

Forslag til vedtægtsændringer blev vist og gennemgået i detaljer. 

 

Bestyrelsens blev spurgt om deres holdning til DKK´s forslag om vedtægtsændringer. 

 

Bestyrelsen svarer positivt, hvorefter forslaget til vedtægtsændringer blev godkendt af 

generalforsamlingen. 

 

 

 

Ad f: Valg til bestyrelse 

 

På valg er: 

Niels Grønbæk 

Leif Hansen og 

Bent Hansen 

Jørgen Larsen – modtager ikke genvalg 

 

Ida Thyssen er foreslået af bestyrelsen. 

 

Niels Grønbæk, Leif Hansen, Bent Hansen og Ida Thyssen blev valgt til bestyrelsen, Ida som ny 

kasserer. 

 

Valg til suppleanter, i alt 2 for 1 år: Gitte Becher og Carsten Lawets 

 

Ad g: Valg af revisorer: Jørgen Larsen og Bjørn Lindberg. 

 

Revisorsuppl.: Børge Wæverstrøm 
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Ad h: Eventuelt 
 

Arne spørger ind til avlsarbejdet i Tyskland, hvor korthåret hønsehund bliver krydset med langhåret 

hønsehund.  

Det meddeles at forsøget har kørt i 10 år under skarp kontrol. 

 

Lydforholdene i Uldum er ikke tilfredsstillende – kan der gøres noget ved det? 

Bestyrelsen vil undersøge mulighederne. 

 

H. P. Lauridsen tildeles fuldbrugsprøvepokalen. 

 

Holger Pedersen tildeles Bloch´s Mindepokal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                  _____________________________________ 

              Referent                    Dirigent 

        Holger Pedersen                                                                  Brian Visby Hansen 


