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Langhårsklubbens bestyrelsesberetning for 2020 
 
Så er der atter gået et år, med jagt, avl, prøve- og udstillingsaktiviteter i Langhårsklubben og en ny 
årsberetning er forfattet. 
 
Det har været et helt specielt år, med et stærkt reduceret antal prøve- og udstillingsaktiviteter, man 
må sige at Corona pandemien har sat sit præg på udfoldelsesmulighederne.   
 
Her kommer bestyrelsens beretning for 2020.  
 
5-klub certifikatudstillingerne. 
 
Året startede med de to certifikatudstillinger i henholdsvis Jægerspris og Uldum den 1. og 2. 
februar. Der deltog i alt 11 Langhår på de 2 udstillinger, 5 mindre end i 2019. 
Der blev på udstillingerne givet følgende præmieringer: 6 x VG og 5 x Excellent. 
 
5-klub forårsvinderklasseprøven 
 
Aflyst. 
 
Langhårsklubbens hovedprøve ved Hammelev og Bedsted. 
 
Aflyst. 
 
5 klub schweissprøverne og lidt om schweiss resultater generelt. 
 
Der blev i 2020 afholdt én schweissprøve i 5 klub og det var den 18. oktober på Sjælland i St. 
Dyrehave med Ida Thyssen som prøveleder. Der deltog ingen Langhår på prøven.  
 
I alt har Langhår været ført på schweissprøver 21 gange i 2020 med følgende resultater: 
 
400meter/3 timer: 9 x 1. pr., heraf en med 1. pr. i rapportering, samt 2 x 2. pr.  
400 meter/20 timer: 5 x 1. pr. og 2 x 2. pr. 
1000 meter /20 timer: 1 x 1. pr og 1 x ingen pr. 
 
Altså 19 præmieringer ud af 21 starter på schweissprøver. Der skal ikke herske tvivl om, at 
schweiss hører til blandt Langhårens favoritdiscipliner og vi i klubbens bestyrelse er da også rigtig 
stolt over dette flotte resultat. Tilbage står kun undren over hvorfor, Langhåren ikke er mere 
repræsenteret i Schweissregisteret end den er. Sporegenskaber og skarphed til aflivning, er 
nedarvede egenskaber i de fleste Langhår, det er jo netop det der brug for i forbindelse med 
Schweissarbejde og affangning af tilskadekommet vildt. For øvrigt skal i denne forbindelse nævnes, 
at schweiss arbejde ofte kun forbindes med klovbærende vildt, men det er jo præcis de samme 
egenskaber der skal bruges, når det kommer til sporarbejde og affangning/apportering af anskudt 
rovvildt, harer, den vingeskudte fasan eller anden i vandhullet.      
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SJD-udstillingen i Vissenbjerg 
 
Aflyst. 
 
Apporteringsprøverne. 
 
10 gange har Langhår stillet på DJU apporteringsprøve i 2020. Heraf har de 6 bestået og af de 6 har 
3 bestået med max point. 
De 6 af resultaterne stammer fra DJ’s racedyst, hvor racen var repræsenteret på den jyske og den 
fynske racedyst. Holdet til den jyske racedyst bestod af Torben Gildbjerg, Ove Nielsen og 
Flemming Kallehave. De opnåede samlet 88 point af 90 mulige og indtog en tredje plads foran 
Golden- og Labrador retriever.    
 
Slæb- og apporteringsprøverne. 
 
I 2020 har der været deltagelse af Langhår 14 gange og 9 har bestået. Dette giver en 
beståelsesprocent på 64, og må betragtes som et middel resultat.  
Slæb- og apporteringsprøven er som skabt til Langhåren, med dens gode efterskudsegenskaber og er 
en væsentlig prøve i forbindelse med avlsgodkendelse via det traditionelle prøvesystem, ligesom 
den skal bruges som forudsætning for deltagelse i brugsklasse og vinderklasse.  
 
DJ udvidet apporteringsprøve.  
 
I 2020 har der været deltagelse af Langhår 5 gange og 3 har bestået.  
 
Fuldbrugsprøverne. 
 
Ingen Langhår har deltaget på danske fuldbrugsprøver i 2020. 
 
På VGP (tysk fuldbrugsprøve) i Breklum deltog Sjørslevs Lulu med fører Knud Jørgensen. De 
opnåede 300 point med bringsels rapportering og en 2. præmie.  
 
Langhårsklubbens efterårsmarkprøve ved Hammelev og Bedsted. 
 
Langhårsklubben afholdt markprøve i unghunde- og åben klasse den 27. september.  

På prøven deltog 7 Langhår, 1 Ruhår, 1 Korthår, 3 Drentsche Partrijshond, 3 Kleiner 
Münsterländer, 3 Gammel Dansk og 1 Vizsla. 

Der var følgende præmieringer til Langhår: 

Unghundeklasse: 

Sjørslevs Latoya, Tommy Abraham 1. pr.  
 
Åben klasse: 
 
Quinnie von den Horstbüschen, fører Ove Nielsen 1. pr. 
Lea, fører Jens Sørensen 1. pr. 
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Markprøver, brugsprøver og vinderklasse generelt. 
 
Deltagelsen på markprøver i unghunde-, åben- og brugsklasse må formodes være præget af Corona 
situationen, da antallet af deltagere ligger meget under tidligere år.   
 
Der har i 2020 været 24 starter, hvilket er 39 færre end i 2019.  Der er givet 8 x 1. præmie, 3 x 2. 
præmie, 0 x 3. præmie og 1 x IFF på markprøver i unghunde- åben- og brugsklasse.  
 
Dette giver en præmieringsgrad: 45,8 % hvilket må siges at være et virkeligt flot resultat og lidt 
over niveauet i 2019. 
 
Præmieringsgrad med 1. pr.: 33,3 % 
Præmieringsgrad med 2. pr.: 12,5 %   
Præmieringsgrad med 3. pr.:   0,0 % 
Præmieringsgrad med IFF:      4,2 % 
 
Det er svært at opgøre hvor mange starter der har været i vinderklassen, idet der kun registreres 
hunde der bliver placeret. I 2020 er Langhåren placeret 3 gange i vinderklasse. 
 
Det er blevet til følgende placeringer: 
 
1 x 1. vinder 
1 x 2. vinder  
1 x 5. vinder 
 
5-Klub efterårsvinderklasseprøven. 
 
5-klub vinderklassen blev traditionen tro afviklet på Samsø. Der var 12 deltagere på prøven, altså 
nok til 4 placeringer.  
 
Placeringerne blev som følger:  
 

1. Vinder Quin, fører Torben Gildbjerg  
2. Vinder, Sjørslevs Isa, Fører Holger Pedersen 
3. Vinder, Gammel Dansk 
4. Vinder, Vizsla 

 
Avlsprøver VJP og HZP, samt de danske versioner UT og AT. 
 
Avlsprøverne VJP og HZP, samt de tilsvarende danske versioner af disse prøver UT og AT har for 
længst vundet indpas, men vi får stadig ført for få af vores unghunde på disse prøver. Deltagelse på 
disse prøver er jo begrænset til en enkelt årgang, idet hunde der deltager i 2021, skal være født 
mellem 1. oktober 2019 og 31. december 2020.  
 
Deltagelse og beståelse af begge prøver er den sikre vej til avlsgodkendelse af en hund i en ung 
alder, ligesom forberedelsen af hundene frem til prøverne er rigtig god træning og efter bestået 
AT/HZP står men med en brugbar jagthund. Vi mangler dansk avlede hanhunde på disse prøver, så 
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vi kan undgå at skulle udenlands for at finde en godkendt hanhund, hver gang der skal bruges en 
avlspartner. 
 
Alle UT og VJP blev aflyst og i stedet blev der i efteråret gennemført AT med spor og i Tyskland 
HZP med spor, eller separat prøve med Corona nødløsning sporprøve. 
 
Der har været 6 starter på AT med spor, hvoraf de 4 hunde bestod.  
 
Hos Tysk Langhår gruppe Slesvig-Holsten i Neukirchen deltog 4 danske Langhår, som alle bestod. 
Prøvens bedste hund med 150 point ula., blev Sjørslevs Luna med fører Bjarne Hansen. Hos Tysk 
Langhår gruppe Weser-Ems i Wiefelstede deltog 2 danske Langhår, som begge bestod.    
 
Schorlemer HZP.  
 
Aflyst. 
 
Avlsarbejdet. 
 
I 2020 er der HD undersøgt 12 Langhår, tre flere end i 2019. Det er stadig for få hunde af en årgang 
vi får undersøgt. Af de 12 fotograferede hunde, er de 9 HD fri, svarende til 75%. Det er et resultat 
som baserer sig på et statisk dårligt grundlag. Der skal igen i år lyde en opfordring til avlerne om at 
få flest mulige af deres hvalpe HD fotograferet – sundhed skal altid prioriteres først. 
 
I racens hjemland, er det ligesom her i landet, frivilligt om man vil lade sin hund undersøge for AD 
(albueledsdysplaci) og OCD (osteochondrose). Vi har tidligere set tilfælde af både AD og OCD hos 
enkelte hunde, så det er altså kendt at det findes i racen, dog uden at det kan betragtes som et 
problem. Der ses i racens hjemland nu en meget tydelig tendens til at lade hunde undersøge for AD 
og OCD, samt også at lade resultatet registrere. Årsagen må være, at man er klar over lidelserne 
findes og ved at lade sin hund og måske kommende avlshund undersøge, kan man lave en ekstra 
kvalitetssikring af de eventuelt kommende hvalpe. AD og OCD er i høj grad arveligt, men den 
miljømæssige påvirkning under hundens opvækst har også betydning for udviklingen. Det vurderes 
som sikkert, at dårlige motionsvaner og foder med højt indhold af energi-, protein-, og calcium 
giver forstyrrelser i knogledannelsen og har stor indflydelse på om sygdommen kommer i udbrud. 
   
Vi synes det er på tide at drøfte dette med generalforsamlingen, vil det være en god ide at vi på 
klubbens hjemmeside opfordrer til at lade sin hund undersøge for AD og OCD samtidigt med HD? 
Husk på, at der er mange penge sparret ved at samle flere hunde til samtidig røntgenfotografering, 
f.eks. ved Dyrlægehuset Aulum.  
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Oversigt for HD-resultater år 2010 – 2020 
 

År Foto A B C D E Fri HD % Fri 

2010 12 4 5 2 1 0 9 3 75% 

2011 11 6 2 1 1 1 8 3 73% 

2012 13 11 1 0 1 0 12 1 92% 

2013 7 4 2 1 0 0 6 1 86% 

2014 26 25 1 0 0 0 26 0 100% 

2015 15 14 0 1 0 0 14 1 93% 

2016 9 8 1 0 0 0 9 0 100% 

2017 6 3 0 1 1 1 3 3 50% 

2018 17 13 1 1 2 0 14 3 82% 

2019 9 5 0 1 3 0 5 4 56% 

2020 12 8 1 3 0 0 9 3 75% 

I alt 2010 til 
2020 

137 101 14 11 9 2 115 22 84% 

i alt %   74% 10% 8% 7% 1% 84% 16%   
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Der blev i 2020 registeret og stambogsført 46 hvalpe, 27 tæver og 19 hanner, hertil skal tillægges 3 
importer, i alt en tilgang på 49 hunde. Af de 46 hvalpe, er de 6 avlet udenfor Langhårsklubbens regi 
og efter ikke avlsgodkendte forældre.  
 
Herunder viser et kurvediagram over antal registreringer fra 2001 til 2020 og gennemsnittet for 
perioden ligger på 53 registreringer. 
 

 
 
Avlsudvalget. 
 
Avlsudvalget har også i 2020 samarbejdet om de sager og opgaver der har været. 2020 har været et 
år med et stort tillæg af hvalpe, det har været et år hvor efterspørgslen på hvalpe har været enorm.  
Der har på grund af Coronapandemien for nogens vedkommende været bedre tid og mange har 
brugt den til at anskaffe en hvalp. 
Nu er én ting er at anskaffe en hvalp, noget andet er at få en brugbar jagthund ud af det.  
Man må sige der i år kæmpes en kamp hos Kreds Sydjylland og avlerne for at for at få trænet og 
uddannet de unge hunde så de kan nå frem til avlsgodkendelse.  

12 11
13

7

26

15

9
6

17

9
12

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antal  HD foto 2010 - 2020

56
63

89

69

51

37

68 66

25

61 59

32
38

60

50

60

43 45

32

49

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antal registreringer 2001 - 2020



                                                                                                                                              

   
Langhårsklubbens bestyrelses beretning for 2020                                                                                                                  Side 7 af 13 

 

Kreds Midtjylland har nu også startet træning op i samarbejde med Kreds Sydjylland, og med de 
hvalpe der kommer til i år, ser det ud til der også bliver hårdt brug for deres indsats. 
Vi vil igen opfordre til at man som hvalpekøber gør en indsats for at få uddannet sin unghund og få 
den avlsgodkendt, så vi kan bruge det gode materiale vi har i landet i avlen.  
Der er alle muligheder for at få hjælp til det. Stor ros til de avlere der har set værdien af at bruge 
avlsprøverne, og skubber på deres hvalpekøbere. 
Der har været en del henvendelser, både til avlsudvalget og direkte til hanhundeejerne, fra tæveejere 
som ikke kan forstå de ikke kan vælge frit mellem Langhårsklubbens avlsgodkendte hanner. På 
trods af at de hverken er medlemmer af klubben eller har fået gjort noget ved afprøvningen af deres 
hund, endsige foretaget sundhedsundersøgelser. 
Der er ingen tvivl om hvordan Avlsudvalgets og den samlede bestyrelses holdning er til avl 
generelt, det er beskrevet og offentliggjort og kan læses i artiklen Avl med Tysk Langhår både på 
hjemmesiden under Avlsudvalget informerer, på Facebook og i bladet Jagthunden.   
Vi står helt bag vores avlere! 
 
Hunde købt i Tyskland:  
Igennem en årrække har Langhårsklubben fået opbygget en god kontakt til Tyskland og bliver vist 
en stor tillid hos de tyske avlere. Der er i den forbindelse en ting vi bliver nødt til at nævne. 
Nogen har måske den opfattelse at nogle tyskere er kan være lidt hårde og kontante. Det er muligt, 
men ikke med deres hunde! Man afliver ikke en hund uden en særdeles god grund! 
Når vi henter en hvalp i Tyskland, forventes det at vi har samme syn på det. Det har de fleste 
heldigvis, og at aflive en hund uden videre er ikke i orden.  
For år tilbage kunne man høre historier om at en hund man ikke lige kunne med ”Røg ned til 
kartoflerne.” Mon ikke de fleste er kommet videre. 
Der sker det som helst ikke skal ske, at den tyske opdrætter siger ”Aldrig mere en hvalp til 
Danmark herfra!” Det er i hvert fald ikke i vores interesse! 
Det skal nævnes at det faktisk er sådan, at når man køber en hund i Tyskland forventer de fleste 
opdrættere at man fører dem på VJP og HZP af hensyn til deres avlsarbejde. 
 
Kryptorkisme:  
Der har i 2020 været behandlet en sag, som for alle var meget usædvanlig. I et kuld 
Langhårshvalpe, som på det tidspunkt var 6 mdr. gamle, var testiklerne ikke kommet på plads hos 
nogen af de 5 hanhvalpe og det drejer sig om begge testikler. 
Anerne på begge forældredyr blev grundig undersøgt, og der blev indhentet information om 
hanhundens tidligere kuld. 
Alle mulige årsager blev vendt, havde der været noget usædvanligt omkring drægtigheden? Da man 
ikke kunne finde årsagen den vej, blev DKK´s Sundhedsudvalg ved Helle Friis Proschowsky 
involveret. Hun medgav at det var yderst usædvanligt og især da der ikke var problemer i nogen af 
de tidligere kuld. 
Hun henviste til en artikel der i 2018 blev udgivet på Videnskab.dk med titlen, hundes sædkvalitet 
falder markant. Artiklen omhandler en stor britisk undersøgelse af hormonforstyrrende stoffers 
påvirkning af hunde.  
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I artiklen henvises til et andet stort studie fra 1973 – 2011, der i den periode viser et fald i mængden 
af mænds sædceller på 50%. Der blev i samme periode også set en stigning i antallet af drenge med 
kryptorkisme. 
Samme tendenser sås hos hundene i undersøgelsen. 
Jeg citeret fra artiklen: »Teorien er, at den slags misdannelser kan opstå, hvis fosteret bliver udsat 
for hormonforstyrrende stoffer, når det stadig er i livmoderen. Derfor mener vi, at mange af disse 
forandringer sker, fordi den drægtige hund udsættes for hormonforstyrrende stoffer.« 
Det er tankevækkende læsning, uden at man kan fastslå det som årsagen i dette tilfælde! 
Konklusionen på denne usædvanlige sag blev, at man må anse den for at være en enlig svale. Det 
blev frarådet at gentage parringen, men der sås ikke grund til at pålægge yderligere begrænsninger 
på hverken han eller tævehund. 
 
Katarakt:  
På generalforsamlingen sidste år orienterede avlsudvalget om at der var set nogle tilfælde af arvelig 
Katarakt hos Tysk Langhår og lovede at følge op på det. 
Katarakt er en uklarhed i øjets linse, også kaldet grå stær. 
Hos ældre hunde og også mennesker opstår der ofte det der kaldes alders katarakt hvor linsen bliver 
uigennemsigtig med alderen. Der findes også katarakt der opstår som følge af anden sygdom som 
f.eks. sukkersyge, eller som følge af en infektion eller et slag på øjet. 
Det er ikke de former det her drejer sig om, det vi taler om, er den arvelige form som kaldes juvenil 
katarakt fordi den opstår i en ung alder, ofte indenfor de første leveår. Der er endda set enkelte 
tilfælde af medfødt katarakt. 
I nogen tilfælde er der tale om et mindre uklart område i øjet som kun udvikler sig langsomt. Alt 
efter hvor den sidder vil nogen hunde kunne vænne sig til det og alligevel kunne fungere. Hos andre 
udvikler området sig hurtigt til at omfatte hele linsen og hunden bliver blind på ét eller begge øjne. 
Det eneste middel vi i øjeblikket har til at finde de hunde der udvikler katarakt, er 
øjenundersøgelser. Her kan en dyrlæge med speciale i øjensygdomme, med specielle instrumenter 
se uklarheder i øjets linse. Hos de racer der har øjenundersøgelser som avlskrav, øjenundersøger 
man før parring indtil hunden er 5 år gammel.  
For at beskytte vores race har avlsudvalget i 2020 besluttet at vi kun vil anbefale tyske hanhunde til 
avl, som er 5 år gamle eller derover og som har avlet hvalpe uden problemer. Derved vil de være 
ude over den alder hvor sygdommen normalt viser sig. 
I Tyskland arbejdes der på at skaffe midler til at udvikle en racespecifik DNA-test målrettet mod 
katarakt. Det er en bekostelig affære som vi håber, bliver en realitet. Med en DNA-test som 
avlsværktøj, vil man kunne avle sig ud af katarakt.  
Vi har fra dansk side forsøgt at bidrage med en blodprøve til udviklingen af den, da vi har fået 
oplysninger om to tilfælde af katarakt i to kuld fra Kennel Wysiwyg. Den ene hund blev aflivet da 
den var 6 år gammel og var helt blind, den anden lever stadig 10 år gammel og er delvis blind. 
Ejeren har vist sig velvillig til at bidrage med en blodprøve fra den, men desværre kan den ikke 
bruges, da hunden var for gammel før sygdommen udviklede sig. 
I det tyske blad Deutsch Langhaar Mitteilungen juli 2020 blevet det offentliggjort, at den tyske 
hanhund, Bullenbarger´s Ari er endegyldig avlsspærret på grund af katarakt.  
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Før sygdommen blev opdaget, blev han brugt én gang i avl hos kennel Forstkamp i Tyskland. K 
kuldet von Forstkamp som han er far til, er også endegyldig avlsspærret på grund af katarakten hos 
faren.  
Vi har i Danmark to kuld efter Bullenbarger´s Ari, som også er avlet før sygdommen blev opdaget. 
Hvilken betydning får det for dem? 
Her i landet kan vi som specialklub ikke styre avlen som man kan i Tyskland. Det vi kan er at 
oplyse vore medlemmer!  Én ting ligger dog fast, avlsudvalget vil ikke kunne anbefale tæver fra 
disse kuld til parring i Tyskland.  
Man vil stadig kunne avle med danske hunde. Men inden man gør det opfordrer vi til at få både han 
og tæve grundigt øjenundersøgt. Vi vil også opfordre til at øjenundersøge næste generation før evt. 
avl.  
En øjenundersøgelse, skal foretages af en Specialdyrlæge og der skal hentes en rekvisition på 
DKK´s hjemmeside. Undersøgelsen er gyldig i et år.  
Der arrangeres kollektive øjenundersøgelser rundt i landet og det er den billigste måde. Listen over 
godkendte specialdyrlæger og kollektive øjenundersøgelser findes på DKK´s hjemmeside. 
 
Når det drejer sig om avl er det sundhed, brugsegenskaber og eksteriør i den rækkefølge. Det 
er ikke alle hunde der skal bringes i avl, men kun de bedste individer. Der kan være mange ting der 
gør at en hund ikke bliver avlsmateriale, men det forhindrer den ikke i at være en god jagthund. Vi 
skal prøve at skille tingene ad. 
Vi vil stadig følge hvad der sker i Tyskland og håber at blive klogere på hvor stort problemet reelt 
er og at vi kan indgå i en fælles indsats for at beskytte vores race. 
 
Hermed vil vi ønske alle et godt år med træning, prøver og nye hvalpe! 
Husk vi har ”Jægerens vigtigste redskab”! 
 
Verdensforbundet for Tysk Langhår. 
 
Verdensforbundet har i 2020 eksisteret i 10 år. Det var planen dette skulle have været fejret i 
oktober måned i forbindelse med Schorlemer HZP, men som tidligere nævnt blev Schorlemer 
aflyst. Der er planlagt møde i verdensforbundet og fejring af 10-års jubilæet i forbindelse med dette 
års Schorlemer HZP, som afholdes fra den 30. september til den 3. oktober i Hessen.  
 
Anlægsprøver og anlægsprøveudvalget ”jagtbrugshunde.dk”. 
 
Samarbejdet i anlægsprøveudvalget er desværre belastet af skiftende bestyrelsers holdning til 
anlægsprøverne. Blandt grundlæggerne af prøvesamarbejdet, er der stadig en ensartet opfattelse af 
formålet og værdien med prøverne, men det kniber med at komme videre med dommeruddannelsen, 
samt få tilrettet prøvereglerne ift. de reviderede tyske regler – der er ikke kræfter nok til at 
gennemføre dette. Vi har indarbejdet prøverne i vores avlsgodkendelsesregler og vi vil selvfølgelig 
sikre prøverne stadig bliver afholdt.  
 
Vi har derfor valgt ikke at melde os ud af anlægsprøveudvalget, hvorfor hunde fra vores klub 
selvfølgelig stadig kan komme på prøverne UT og AT, men samtidigt gjort udvalget opmærksom 
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på, at vi afsøger andre muligheder for afholdelse af anlægsprøver. Vi har den 25. januar haft et 
møde med formanden og næstformanden for Tysk Langhår i Slesvig-Holsten, for at afdække 
mulighederne for et udvidet prøvesamarbejde med dem. Vi havde et glimrende møde, hvor de fik 
forståelsen for vores situation, nemlig at vi kunne risikere at komme i klemme med afholdelse af 
anlægsprøver i fremtiden. Vi indgik derfor en aftale om, at vi fra 2021 kan afholde anlægsprøverne 
VJP og HZP her i Danmark under Tysk Langhår i Slesvig-Holsten som paraplyorganisation og med 
tysk uddannede dommere. For at deltage i prøverne vil det kræve et medlemskab af Tysk Langhår i 
Slesvig-Holsten, ligesom resultaterne vil blive registreret i Tyskland og ikke i DKK. Resultaterne 
vil i lighed med tidligere også blive registreret i vores egen database og skulle nogen have ønske om 
at registrere dem i DKK også, så kan dette selvfølgelig lade sig gøre mod et registreringshonorar til 
DKK. Muligheden for fremover at kunne afholde VJP og HZP med verdensforbundet som 
paraplyorganisation, vil blive undersøgt på det kommende møde i verdensforbundet. På den vis vil 
vi kunne overtage prøvelederhvervet selv og vil kun skulle skaffe tysk uddannede dommere. 
Efterhånden som flere af vores hunde bliver ført på VJP, HZP og VGP, vil der være hundeførere 
der er kvalificeret til at lade sig uddanne som dommere for de tyske prøver. Det er håbet, at der vil 
være medlemmer der er parate til at tage udfordringen op og lade sig uddanne, så vi en dag selv kan 
bidrage med dommere til prøverne.   
 
5-klub samarbejdet 
 
5-klub samarbejdet har ikke fungeret helt problemløst. Klubben for gamle danske hønsehunde 
valgte at afholde en schweissprøve i eget regi den 2. august. De hævdede at 5-klub overenskomsten 
ikke forhindrede dette, hvilket i princippet også er rigtigt. Fakta er dog, at der aldrig har været 
afholdt prøver i eget regi, for de prøver der er omfattet af 5-klub overenskomsten, på nær når det 
gælder afholdelse af apporteringsprøver i forbindelse med en familiedag. Langhårsklubbens 
bestyrelse har ønsket at få en afklaring af hvad vi samarbejder om og hvad vi afholder hver for sig 
og er der uklarheder i overenskomsten, skal dette ryddes af vejen. Enten er vi sammen om det der er 
aftalt, eller også er vi hver for sig. Det er derfor aftalt, at klubformændene tager over i 5-klub 
samarbejdet i en periode.  
Vi samarbejder for øjeblikket om afholdelse af vinter udstillinger i henholdsvis Uldum og 
Jægerspris, forårsvinderklasse, efterårsvinderklasse, schweissprøver, apporteringsprøver og 
ræveslæbsprøver. Vi vil gerne høre generalforsamlingen om vi skal fortsætte med dette omfang af 
prøver, eller vi eventuelt skal reducere samarbejdet og til hvad.      
 
Bestyrelsesarbejdet. 
 
Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2020, deltaget i 5-klub samarbejdet, Jagtbrugshunde og 
SJD-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. Det er en fornøjelse at opleve med hvilken enighed om tingene 
bestyrelsesarbejdet har forløbet og specielt skal fremhæves den fælles forståelse for bevarelsen af 
Tysk Langhår, som en alsidig jagtbrugshund med nedarvede alsidige jagtbrugsegenskaber, et roligt 
og afdæmpet temperament og et flot udseende.    
 
Bestyrelsen ønsker klubbens medlemmer tillykke med de opnåede resultater på udstillinger og 
prøver i 2020. Vi ønsker knæk og bræk ved prøver udstillinger i 2021.  
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Til dommere, prøveledere, hjælpere og andre som har hjulpet og derved bidraget ved de mange 
arrangementer i 2020, skal der lyde en stor tak! Uden jeres indsats ingen klub. 
 
Tak til DKK og DKK´s personale for godt samarbejdet i det forløbne år. 
 
Sidst men ikke mindst, vil jeg gerne personligt sige tak til bestyrelsen, webmaster, avlsudvalg og 
medlemmerne for et godt samarbejde i 2020 – det har som sædvanligt været en fornøjelse at deltage 
i møder og aktiviteter sammen med jer!  
 
Hvad byder fremtiden på? 
 
Der er arrangeret træning og uddannelse til jagthund i Kreds Syd- og Sønderjylland, som allerede er 
startet den 7. februar. Træningen fortsætter det meste året helt frem til september måned og man kan 
deltage fra hele landet. Det er et ambitiøst træningsprogram, hvor målet er at stå klar med en toårs 
hund til deltagelse på jagterne i efteråret, deltagelse på VJP/UT og HZP/AT, apporteringsprøve, 
slæb- og apporteringsprøve og markprøver. Det skal dog her også gøres klart, at resultatet, som 
altid, afhænger fuldstændigt af førerens egen indsats. Se programmet på klubbens hjemmeside.  
 
I kreds Midtjylland har man også iværksat træning fra den 4. maj, hvor der trænes lydighed og 
apporteringsdiscipliner. Træningen foregår om tirsdagen kl.: 19:00, se nærmere herom på klubbens 
hjemmeside.   
 
I august måned vil vi afholde vores første eksteriørbedømmelses arrangement ved Ejby 
jagtforenings klubhus, der hvor vi også afholdt vores 40-års jubilæum. Bestyrelsen har udarbejdet et 
kompendie til eksteriørbedømmelsen, som jeg efterfølgende gerne vil gennemgå med jer. Datoen 
bliver sandsynligvis den 14. august og der vil være plads til 15 hunde., 
   
I september måned afholdes HZP i Sønderjylland regi af tysk Langhår i Slesvig-Holsten. Vi 
forventer at se alle de 11 hunde som deltog på VJP i foråret og skulle der blive flere hunde tilmeldt 
end der er plads til, henvises der til HZP i Neukirchen. Tilmeldingen vil forgå til formanden og man 
vil få plads efter først til mølle-princippet. Dato og sted er endnu ikke fastlagt, men det bliver 
sandsynligvis den 4. september. Følg med på hjemmesiden og Facebook.   
 
Der vil i lighed med forrige år, blive afholdt en efterårsmarkprøve i unghunde- og åben klasse. Dato 
og sted er endnu ikke fastlagt.  
 
Husk forberedelse af unghunde født mellem 1. oktober 2020 og 31. september 2021, frem mod 
deltagelse i VJP/UT og HZP/AT i 2022. Forberedelsen starter allerede kort efter man har modtaget 
sin hvalp, hvor man kan begynde at træne standen med fiskestang og fuglevinge og sporarbejde i 
form af foderslæb, slæb af vildt, eller et schweisspor.  
 
Det er vigtigt at starte uddannelsen af sin hund til brugbar jagthund på et tidligt tidspunkt i hundens 
liv. Hvad enten man vil bruge sin hund på jagt og prøver, eller man vil bruge sin hund som 
jagthund, så kræver det under alle omstændigheder at hunden uddannes. Den bedste reklame man 
kan lave for racen og klubben, er at føre sin veluddannede hund på jagt – den reklame der skabes 
herved, kan vi i klubben ikke skaffe i samme kvalitet, hvad enten det drejer sig om hjemmeside, 
Facebook eller trykte reklamer.     
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Se nærmere om træning og prøver på Langhårsklubbens hjemmeside og Langhårsklubbens FB-side.  
 
For god ordens skyld skal nævnes, at brugen af el-halsbånd er generelt forbudt og må under ingen 
omstændigheder finde sted i regi af Langhårsklubben.  
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Carsten Lundhøj 
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Uddeling af klubnåle og pokaler til generalforsamlingen 2021 
 

Hund Ejer/Fører Resultat Sted Nål 
- NN DKCH - Sølv  
     
 
DK14394/2019 
Birko von der 
Wallsbek  Flemming Thane Kallehave 

1. pr. på 
Schweissprøve 
1000 meter / 20 
timer  

Hammer Bakker, 9310 
Vodskov, Spaniel 
Klubben 

Sølv 
 

     
DK13956/2019 
Sjørslev's Lulu Knud Jørgensen 

Skytte Blochs 
mindepokal 265 point Sølv 

     

- NN 
1. pr. 
fuldbrugsprøve - (Sølv) 

     
DK13956/2019 
Sjørslev's Lulu Knud Jørgensen Fuldbrugspokalen 

VGP i Breklum 24/25 
oktober 2020 

2. pr. med  
300 point 

     
          
DK14611/2016 
Sjørslev's Jenni Holger Pedersen 

Nr. 2 til Skytte 
Blochs mindepokal 170 point  

     
     
DK14394/2019 
Birko von der 
Wallsbek Flemming Thane Kallehave 

Nr. 3 til Skytte 
Blochs mindepokal 130 point   

     
     
     
          
     
          
25 års jubilæum Søren Skak Pedersen   Guld 
25 års jubilæum Søren Brams Niebuhr   Guld 
     

 John Møller 
Gitte Abrahamsen 
en buket blomster 

Mange års stor 
indsats for 
Langhårsklubben. Guld 

 Holger Pedersen 
Karen en buket 
blomster 

Mange års indsats 
som prøveleder for 
Langhårsklubben Guld 

 Just Mikkelsen  Æresmedlemsskab Guld 
 
 


