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              Langhårsklubbens generalforsamling søndag d 6. marts 2022 
 
Mødested: Ejbyhallen, Halvej 5, 5592 Ejby 
 
A. 
1. Valg af dirigent: Brian Visby Hansen vælges 
 
Han konstaterer at der er indkaldt rettidig til generalforsamling og at den er lovlig varslet og dermed 
beslutningsdygtig. Der er 24 stemmeberettigede medlemmer i dag. 
 
 2. Valg af referent: Charlotte Lauridsen vælges 
 
3. Stemmetæller: Erik Gramstrup og Flemming Thane Kallehave. 
 
B. Bestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger og beretning fra kredsene. 
 
 
Langhårsklubbens bestyrelsesberetning for 2021 
 
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 2021.  
 
5-klub certifikatudstillingerne. 
 
Begge 5-klub udstillinger i henholdsvis Jægerspris og Uldum, blev pga. Corona pandemien aflyst. 
 
5-klub forårsvinderklasseprøven 
 
5-klub forårsvinderklassen blev afholdt på terræner omkring Aulum, med Carsten Lawets som 
prøveleder, på terræner velvilligt stillet til rådighed af Flemming Østergård. Prøven blev afholdt den 
27. mart og der var 11 deltagere. De 11 deltagende havde en god dag i marken, der var en god 
bestand af vilde agerhøns og fasaner på terrænet. Hundene formåede at udnytte stort set alle de 
fugle der var. Der blev skudt over 5 hunde.  
 
Prøven blev en succes for Langhåren hvor vi besatte 3 ud af 4 vinderplaceringer. 
 
1. vinder med CK blev Dybdalgård’s Bijoux, fører Jørgen Gram Pettersson 

3. vinder blev Sjørslev’s Isa, fører Holger Pedersen 

4. vinder blev Vildholt Jarl, fører Leif Hansen 
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Bijoux og Jørgen Gram Pettersson blev med 1. vinder placeringen udtaget til forårsmesterskabet, 
hvor de desværre ikke opnåede placering. 
 
Langhårsklubbens hovedprøve ved Hammelev og Bedsted. 
 
Langhårsklubbens hovedprøve blev afholdt på terræner ved Bedsted og Hammelev den 20. og 21. 
marts, med unghunde- og åbenklasse lørdag og vinderklasse søndag. 16 hundeførere stillede op på 
lørdagens prøve, fordelt på terræner i Vojens og Bedsted. Det var koldt og meget vind, og en del af 
de unge hunde formåede ikke at udnytte de fugle der var chance for. Der var godt med vilde fugle 
for begge hold og der blev set udmærket hundearbejde. 
 
Resultater i unghundeklasse: 
 
Sjørslevs Luna, fører Bjarne Hansen, 1. pr. 
 
 
 
Resultater i åben klasse: 
 
Vildholt Jarl, fører Leif Hansen, 1. pr. 

Ajax v. Hochspessart, fører Tommy Thomsen, 2. pr. 

Balto, fører Hans Petter Lauridsen, 1. pr. 

Lea, fører Jens Sørensen, 2. pr. 

Sjørslevs Jolly, fører Preben Kjær Pedersen, 1. pr. 

 
Søndag blev der afholdt vinderklasse på terrænerne i Bedsted og der blev følgende placeringer: 
 

Sjørslevs Isa, fører Holger Pedersen 1. vinder med CACIT 

Sjørslevs Jenny, fører Holger Pedersen 2. vinder med CK 

Vildholt Jarl, fører Leif Hansen 3. vinder 
 
5-klub schweissprøverne og lidt om schweiss resultater generelt. 
 
Der blev i 2021 afholdt to schweissprøve i 5-klub og det var den 25. april i Bevtoft med Just 
Mikkelsen som prøveleder og på Sjælland i St. Dyrehave med Per Stouby som prøveleder. 
 
Der deltog i alt 6 langhår på de to prøver og der blev givet 3 x 1. pr på 400m/3t spor  
 
I alt har Langhår været ført på schweissprøver 26 gange i 2021 med følgende resultater: 
 
400meter/3 timer: 10 x 1. pr. samt 2 x 2. pr og 1 x ingen pr. 
400 meter/20 timer: 3 x 1. pr. samt 1 x 3. pr. og 3 x ingen pr. 
1000 meter/20 timer: 2 x 1. pr og 1 x ingen pr. 
1000 meter/40 timer:  1 x 1. pr. og 1 x 2. pr. 
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Altså 20 præmieringer ud af 26 starter på schweissprøver. Det er et særdeles flot resultat og viser 
Langhåren gode sporegenskaber. Tilbage står undren over hvorfor Langhåren ikke er mere 
repræsenteret i Schweiss registret 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.   
 
SJD-udstillingen i Vissenbjerg 
 
Udstillingen blev i 2021 afholdt den 13. juni ved Vissenbjerg Hallen. 
10 Langhår var tilmeldt udstillingen. 
 
Der blev uddelt 8 x Excellent og 2 x VG. 

 
 
 
 
Langhårsklubbens eksteriørbedømmelse 
 
Som et nyt tiltag, afholdt Langhårsklubben for første gang et eksteriørbedømmelsesarrangement den 
14. august i Ejby på Fyn.  
 
Baggrunden for arrangementet var et ønske om at få en dybdegående vurdering af hundene, set ud 
fra racens jagtlige brug. Dagens bedømmelse var derfor en kvalitetsbedømmelse, helt uden den 
konkurrence der normalt ligger i en udstilling. 
 
Der var inviteret to meget erfarne dommere, som sammen skulle bedømme de deltagende hunde og 
komme med en fælles udtalelse. Det er fremadrettet hensigten at en hund der er over 18 mdr., kan 
nøjes med at deltage én gang, da man bedømmes af to forskellige dommere som det kræves for 
avlsgodkendelse. Det vil blive taget op som et punkt på generalforsamlingen. 
 
Da det var første gang arrangementet skulle afholdes, måtte der improviseres og rettes til. I 
fællesskab fik dommere og klub skabt rammen for den fremtidige eksteriørbedømmelse ud fra 
Langhårsklubbens ønsker. 
 
Der var 6 deltagere på dagen, heraf var 2 med unghunde under 18 mdr. og det var spændende at se 
hvordan dagen ville forløbe ift. de almindelige DKK-udstillinger. 
 
Den mest slående forskel var den tid der blev brugt på den enkelte hund, det hele foregik stille og 
roligt og man kunne både se og mærke at hund og fører lige så stille slappede af og sænkede 
skuldrene, så at sige. Var en hund lidt utryg ved at blive målt, tog dommerne sig tid til at vente lidt 
og prøve igen senere i bedømmelsen. 
 
Dommerne gjorde opmærksom på at dagens bedømmelse havde til formål at vise hundens 
grundlæggende kvaliteter, derfor ville man gå helt ned i detaljerne. Det er umuligt at nå på en 
almindelig udstilling hvor de typisk vil have tre minutter til hver hund, inkl. papirarbejde. 
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Det var en rigtig god og lærerig dag! Tak til dommerne, som også gav udtryk for at de var glade for 
at have været en del af at starte dette nye projekt op. 
 
Resultaterne bliver registreret hos DKK og i Langhårsklubbens database, dog ikke hunde under 18 
mdr., de får en foreløbig bedømmelse som kun bliver registreret i Langhårsklubbens database. 
 
Resultaterne for hunde ældre end 18 mdr. blev: 
 
Balto, opdrætter Charlotte Bæk Lauridsen, ejer og fører Hans Petter Lauridsen. – Excellent. 
 
Riko, opdrætter, ejer og fører Charlotte Bæk Lauridsen. – Very Good. 
 
Rispa, opdrætter Charlotte Bæk Lauridsen, ejer og fører Gitte Becher. – Very Good. 
 
Ficka vom Haus Forst, opdrætter Stephan Dick, ejer og fører Peter Norlin Nielsen. – Very Good. 
 
 
 
Resultaterne for hunde yngre end 18 mdr. blev: 
 
Sjørslevs Miss Tara, opdrætter Holger Pedersen, ejer og fører Liselotte Kartman – Good 
 
Fie, opdrætter Steen Andersen, Ejer og fører Steen Andersen – Very Good 
 
Langhårsklubbens bestyrelse seer frem til dette års eksteriørbedømmelse og håber på mange 
deltagere.  
 
Apporteringsprøverne. 
 
18 gange har Langhår stillet på SJD apporteringsprøve i 2021. Heraf har de 12 bestået og af de 12 
har 2 bestået med max point. 
 
Vi deltog med et hold på både den jyske og den fynske racedyst, som hvert år arrangeres af DJ. Vi 
opnåede gode resultater, men desværre ikke høje nok til en placering. 
 
Slæb- og apporteringsprøverne. 
 
I 2021 har der været deltagelse af Langhår 10 gange og 5 har bestået. Dette giver en 
beståelsesprocent på 50 og må betragtes som et lavt resultat – det burde kunne gøres bedre!  
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 2021 har der været deltagelse af Langhår 7 gange og 3 har bestået.  
 
 



                                                                                                                                              

   
Langhårsklubbens bestyrelses beretning for 2021                                                                                                                  Side 5 af 22 

 

Fuldbrugsprøverne. 
 
Ingen Langhår har deltaget på danske fuldbrugsprøver i 2021. 
 
På VGP (tysk fuldbrugsprøve) i Süderlügum deltog Sjørslevs Luna med fører Bjarne Hansen. De 
opnåede 336 point og 1. præmie, 4h i vandarbejdet og blev prøvens bedste hund. 
 
Langhårsklubbens efterårsmarkprøve ved Bedsted. 
 
Langhårsklubben afholdt markprøve i åben klasse den 26. september.  

På prøven deltog 8 hunde hvoraf de 3 var Langhår 

Der var følgende præmieringer til Langhår: 

Riko, fører Charlotte Lauridsen 1. pr. 
 
 
 
 
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 årene før Coronapandemien.   
 
Der har i 2021 været 42 starter.  Der er givet 7 x 1. præmie, 4 x 2. præmie, 2 x 3. præmie og 0 x IFF 
på markprøver i unghunde- åben- og brugsklasse.  
 
Dette giver en præmieringsgrad: 30,9 % hvilket er væsentligt dårligere end tidligere år, hvor 
præmieringsprocenten typisk var over 40. 
 
Præmieringsgrad med 1. pr.: 16,6 % 
Præmieringsgrad med 2. pr.: 9,5 %   
Præmieringsgrad med 3. pr.: 4,8 % 
Præmieringsgrad med IFF:    0,0 % 
 
Det er svært at opgøre hvor mange starter der har været i vinderklassen, idet der kun registreres 
hunde der bliver placeret. I 2021 er Langhåren placeret 6 gange i vinderklasse. 
 
Det er blevet til følgende placeringer: 
 
1 x 1. vinder med CACIT 
1 x 1. vinder med CK  
1 x 2. vinder med CK  
1 x 2. vinder 
1 x 3. vinder 
1 x 4. vinder 
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5-Klub efterårsvinderklasseprøven. 
 
5-klub vinderklassen blev afviklet på Gunderslevholm, med klubben for gamle danske hønsehunde 
som prøveleder. Der var 15 deltagere på prøven, altså nok til 5 placeringer.  
 
Placeringerne blev som følger:  
 

1. Vinder, Gammel Dansk  
2. Vinder, Sjørslevs Isa, Fører Holger Pedersen 
3. Vinder, Weimaraner 
4. Vinder, Anis, fører Børge Wæverstrøm 
5. 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 2022, skal være født 
mellem 1. oktober 2020 og 31. december 2021.  
 
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 
vi kan undgå at skulle udenlands for at finde en godkendt hanhund, hver gang der skal bruges en 
avlspartner. 
 
Sammen med Tysk Langhår i Slesvig/Holsten blev der arrangeret og gennemført VJP og HZP i 
Danmark, på terræner i Hammelev og Bedsted. Prøveledende organisation var Langhår i 
Slesvig/Holsten, ligesom prøverne blev dømt af tyske dommere. Dette tiltag til samarbejde med 
Langhår i Slesvig/Holsten er etableret, fordi vi i Langhårsklubbens bestyrelse har været usikre på 
hvordan samarbejdet i Jagtbrugshunde ville udvikle sig. Nogle klubber har mere uro og ikke så stor 
kontinuitet i deres bestyrelsesarbejde som vi er vant til hos os og det skaber usikkerhed.   
 
Der deltog 8 danske langhår på VJP og HZP. Resultaterne på VJP var ganske gode, hvorimod 
resultaterne på HZP ikke var helt så gode. Ud over danske Langhår på VJP og HZP her i Danmark, 
deltog også danske hunde på tilsvarende prøver ved Langhår i Neukirchen.   
 
Der har i alt været 11 starter på VJP og 10 starter på HZP. 
 
På de tilsvarende danske prøver UT og AT har der været samlet 7 starter. 
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Schorlemer HZP.  
 
De to bedste hunde fra HZP i Hammelev/Bedsted blev udtaget til deltagelse i Schorlemer HZP i 
Gedern/Hessen Tyskland. Det var Thanehøjs Agnes, med fører Flemming Kallehave og Thanehøjs 
Axel, med fører Rasmus Gerhardt. Begge hunde klarede sig fint på såvel udstillingsdelen, samt på 
selve HZP-prøven. Den ene hund klarede markarbejdet komplet uden tab af point, men var 
desværre lidt uheldig ifm. vandarbejdet og mistede her lidt point – det var ærgerligt, da der ellers 
kunne have været tale om en top-3-placering. Her skal også nævnes, at begge hunde på forhånd 
opfyldte alle betingelser for frigivelse til avl iht. de tyske avlsregler, hvilket betyder at de som de 
første dansk avlede hunde opnåede at få tildelt Schorlemer tegnet SP.    
 
Avlsarbejdet. 
 
I 2021 er der HD undersøgt 13 Langhår, én mere end i 2020. Det er stadig for få hunde af en årgang 
vi får undersøgt. Af de 13 fotograferede hunde, er de 11 HD fri, svarende til 85%. 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, 
da der så kan laves aftaler om mængderabat ved flere dyrlæger. 
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Oversigt for HD-resultater år 2010 – 2021 
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HD fri 2010 - 2021 i %

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% 

2021 13 7 4 2 0 0 11 2 85% 

I alt 2010 til 
2021 

150 108 18 13 9 2 126 24 84% 

i alt %   72% 12% 9% 6% 1% 84% 16%   
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Der blev i 2021 registeret og stambogsført 54 hvalpe, 23 tæver og 31 hanner, hertil skal tillægges 3 
importer, i alt en tilgang på 57 hunde. Af de 54 hvalpe, er de 9 (et kuld) avlet udenfor 
Langhårsklubbens regi og efter ikke avlsgodkendte forældre.  
 
Herunder viser et kurvediagram over antal registreringer fra 2001 til 2021 og gennemsnittet for 
perioden ligger på 53 registreringer. 
 

 
 
Avlsudvalget ved Gitte Becher 
 
Katarakt 
 
Efterhånden er avlen med Tysk Langhår blevet International, man henter avlsmateriale i Tyskland 
uanset om man bor i USA, Finland eller i Danmark. Derfor berører det alle specialklubber når et 
problem opstår. Vi har fulgt udviklingen omkring Katarakt i nogle år og især forskningen i 
udviklingen af en racespecifik DNA-test.  
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Det er Professor Michael Lierz fra Universitetet i Giessen, der står for opgaven, han er desuden selv 
opdrætter af Tysk Langhår og har kennel v. Grossen Herzberg. Andreas Wennemer som har kennel 
v. Paradies er kontaktperson. 
 
Det er en vanskelig opgave, som kan tage tid. For at udvikle en DNA-test skal det gen, der er 
involveret i sygdommen være identificeret og man skal også kende den mutation, der er årsag til 
sygdommen. Det kræver blodprøver fra hunde med Katarakt og hunde der er frie. 
 
For at kunne bruges i forskningen, skal blodprøven være fra hunde under tre år med en sikker 
diagnose med Katarakt, det skal helst være på begge øjne 
 
Avlsudvalget ser DNA testen som vejen frem. Det vil give mulighed for at avle sikkert, uden at 
udelukke mange hunde fra avlen. Derfor er det besluttet at, hvis der konstateres Katarakt hos en 
hund under tre år, hvis ejer er medlem af Langhårsklubben, vil Langhårsklubben betaler for 
udtagning af en blodprøve hos dyrlægen og forsendelse til universitetet i Tyskland som bidrag til 
forskningen. 
 
Som vi orienterede om på sidste generalforsamling, har vi i Danmark to kuld efter den tyske 
hanhund Bullenbarger´s Ari som blev endegyldig avlsspærret i 2020 på grund af Katarakt. Det var 
efter at de to kuld var født og opdrætteren har derfor ingen mulighed haft for at vide det. 
Det kuld der er født i Tyskland i kennel v. Forstkamp efter Bullenbarger´s Ari er også endegyldig 
avlsspærret.  
 
Af samme grund vil hunde fra de to danske kuld efter Bullenbarger´s Ari ikke kunne anbefales til 
avl i Tyskland. Der kan avles i Danmark, men ikke med hunde med påvist Katarakt. 
Avlsudvalget opfordrede ejere af hunde fra de to kuld til at øjenundersøge deres hunde inden 
påtænkt avl.  
Den opfordring er blevet fulgt og der har vist sig et tilfælde af Katarakt hos en af dem. Der er 
efterfølgende fundet endnu to tilfælde af Katarakt, hos hunde som ikke er i tæt familie med den 
første. Det kan betyde at det er mere udbredt end vi først forventede.  
 
Ejerne af de to hunde, har velvilligt stillet deres hunde til rådighed for at få udtaget en blodprøve, 
som er blevet sendt til Tyskland.  
 
Man var fra tysk side taknemmelig for det bidrag der blev sendt til forskningen og man takkede for 
at vi tager det alvorligt. 
 
Avlsudvalget og bestyrelsen har drøftet hvordan vi i Langhårsklubben fremadrettet kan løse 
opgaven med at beskytte de danske hunde mod Katarakt.  
 
Der er en usikkerhed omkring de tyske hunde, da kun få er øjenundersøgt. Derfor blev det besluttet 
i 2020 kun at anbefale tyske hanhunde over 5 år, som har avlet, til avl med danske tæver. 
Begrundelsen for det er at, risikoen for at de efter det femte år har arvelig Katarakt som ikke er 
opdaget, anses for at være mindre. Uden at det dog er en garanti.  
 
Der er også søgt rådgivning hos DKK´s Sundhedsudvalg v/ Helle Friis Proschowski, som foreslog 
os at forsøge at få et overblik over situationen i Danmark før vi evt. indfører et krav om 
øjenundersøgelse af vores avlshunde. Derfor vil vi i dag opfordre til at man øjenundersøger sine 
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hunde, især i forbindelse med avl. P.t er øjenundersøgelse den eneste mulighed vi har for at finde 
hunde med Katarakt og få dem ud af avlen. Andre racer har haft gode resultater med at holde 
sygdommen under kontrol ved hjælp af øjenundersøgelser.  Jeg vil gerne vise to plancher, den 
første for at vise hvor katarakten sidder i øjet, den anden for at vise arvegangen. 
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En ekstra opfordring skal lyde til at undersøge hunde mellem ét og tre år, da det især er denne 
gruppe der vil kunne bidrage til forskningen.  
 
Vi vil gerne spørge om der kunne være tilslutning til, at der blive arrangeret en aften for avlere og 
andre der har interesse i at vide mere om Katarakt. Man kunne her invitere en Øjenpaneldyrlæge, 
som kan forklare os mere detaljeret om Katarakt, og man kan stille de spørgsmål man måtte gå med. 
På baggrund af sådan et møde kan vi drøfte hvad vi gør fremadrettet. Vi er i starten af en proces, 
som mange andre racer også har været igennem. Det er vigtigt vi ikke bliver opskræmte over det, 
men ser på det som noget der skal håndteres på samme fornuftige måde som vi har håndteret AD og 
OCD. Når man har et godt resultat, er det endnu et kvalitetsstempel. Er resultatet knap så godt, så er 
det muligheden for at avle man mister, man har man stadig en jagt og familiehund. 
 
En øjenundersøgelse skal foretages af en Specialdyrlæge og der skal hentes en rekvisition på 
DKK´s hjemmeside, den koster 64 kr. En øjenundersøgelse kan gøres for 775 kr. Undersøgelsen er 
gyldig et år.  
 
Der findes en liste over godkendte specialdyrlæger 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 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. 
 
Spørgsmål/kommentarer til avlsudvalget: 
 
Holger Pedersen opfordrer til at LHK arbejder videre med at udvikle en gentest for katarakt. 
Jens Gram Petterson spørger om katarakt findes hos alle racer. Nej men bla spaniels, fårehunde og 
retrivere har/har haft problemer med katarakt. 
Gitte Becher opfordrer til ikke at blæse problemerne mht katarakt op men at vi skal forsøge at få et 
overblik over hvor stort et problem det reelt er. 
Brian Visby gør opmærksom på at vi ikke skal forvente at DKK  vil indføre sundhedskrav til 
racerne men at det er avlerne der skal være opmærksom på og har et ansvar for hvad vi avler. 
Han foreslår kollektiv øjenlysning for at se hvor stort problemet er. 
Mht at arrangere en aften for avlere og interesserede med en dyrlæge m speciale i øjensygdomme er 
det enstemmig vedtaget så bestyrelsen vil arbejde videre med dette. 
 
 
 
 
Verdensforbundet for Tysk Langhår. 
 
I forbindelse med Schorlemer prøven i Gedern/Hessen fra den 1. til den 3. oktober, blev der afholdt 
et forsinket 10-års jubilæum for etableringen af verdensforbundet. Jubilæet skulle have været 
afholdt i 2020 også i forbindelse med Schorlemer, men i 2020 blev prøven af lyst pga. Corona 
restriktioner. Alle medlemslande var inviteret og under Schorlemer festmiddagen lørdag aften, holdt 
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præsident for verdensforbundet, Leonhard Schmieg, en flot tale, med ros til grundlæggerne og tak 
for nu 11 års flot samarbejde, med udveksling af viden og erfaringer. 
 
I forbindelse med jubilæet, blev der også afholdt et møde i verdensforbundet, hvor forskellige 
emner blev drøftet. Fra hollandsk side blev der lavet et langt indlæg om genetisk betinget 
skjoldbruskkirtel cancer og at de har udviklet en DNA-test der kan afdække dette. Da indlægget var 
færdigt, spurgte Leo Schmieg resten af landene om de havde kendskab til skjoldbruskkirtel cancer i 
deres populationer og hertil blev der svaret fra alle, at de ikke kendte noget til det. Vi har igennem 
flere år beskrevet problemet på hjemmesiden og advaret mod køb af hollandsk/belgiske hunde, en 
advarsel vi gerne vil gentage her.   
Leo Schmieg kom ind på de forskellige prøver i medlemslandene og sagde, at det selvfølgelig altid 
var ønskeligt, hvis hundene før avl blev afprøvet efter de samme prøver/prøveregler. Han fortsatte 
med at sige, at pga. forskellig lovgivning, jagt og jagttraditioner, anså han ikke dette kunne blive en 
mulighed og at vi i verdensforbundet måtte respektere dette. Derfor blev det aftalt, at hvis der er 
forespørgsel på en tysk hanhund til brug i avlen i verdensforbundets øvrige lande, så skal der være 
kontakt mellem ham som formand for verdensforbundet og det andet lands formand, så det sikres at 
hunde der ikke opfylder et lands avlsregler, ikke kan blive parret med en tysk avlspartner.  
 
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.  
 
Ovenstående tekst er klippet fra sidste års referat, men måske ser vi nu en forbedring i samarbejdet 
og en videreudvikling af Jagtbrugshunde synes ikke længere helt så urealistisk som sidste år.  
  
Jeg har personligt tænkt den tanke, at vi kunne videreudvikle Jagtbrugshunde, med revidering af 
prøveregler og etablering af en dommeruddannelse og dermed få de uløste opgaver bragt i orden, 
for efterfølgende, evt. i samarbejde med det tyske jagtbrugshunde forbund, at få anerkendt 
jagtbrugshunde på et internationalt niveau. I Østrig har de også et selvstændigt og af Tyskland 
uafhængigt avlsprøvesystem, men deres prøver anerkendes i Tyskland som værende ligeværdige 
med deres egne prøver, hvorfor udveksling af parringer accepters uden videre – det ville være rigtig 
fint hvis vi kunne komme på samme plan.     
 
5-klub samarbejdet 
 
Klubben for Gamle danske hønsehunde har ønsket et reduceret omfang af samarbejde i 5-klub, 
noget som vi også berørte under sidste års generalforsamling. Efterfølgende blev sagen drøftet i 
bestyrelsen og vi valgte her at acceptere oplægget til reduceret samarbejde. Samarbejdet i 5-klub 
omhandler derfor nu kun de to certifikatudstillinger i februar i Jægerspris og Uldum, samt de to 
vinderklasser i henholdsvis forår og efterår.  
Dette betyder vi i Langhårsklubbens eget regi, nu frit kan arrangere SJD apporteringsprøver og 
DKK schweissprøver. Den Sønderjyske schweissprøve, med Just Mikkelsen som prøveleder, som 
tidligere foregik i 5-klub regi, er nu overgået til Langhårsklubbens regi. Derudover er der lavet en 
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schweissprøve i Nordjylland med Flemming Kallehave som prøveleder. På Sjælland har vi tidligere 
arrangeret schweissprøve i 5-klub regi med Ida Thyssen som prøveleder. Den fortsætter også, men 
nu i samarbejde med Dansk Vizsla klub. 
 
Bestyrelsesarbejdet. 
 
Lidt om Gratis medlemskab. Først vil vi gerne rose de avlere der har sørget for at melde deres 
hvalpekøbere ind i Langhårsklubben så de kan få det første års medlemskab gratis. Det er den 
eneste måde vi kan kontakte dem og inddrage dem i de aktiviteter der er i løbet af året. 
 
Der er desværre stadig nogle der ”bliver snydt” for et medlemskab, fordi avleren ikke får dem meldt 
ind. Langhårsklubbens kasserer HP Lauridsen, sender skemaerne ang. medlemskab til avlerne når 
hvalpene er født. Vi vil gerne opfordre til at man, når man alligevel underskriver salgskontrakten 
sammen med sin hvalpekøber, sørger for at oplyse dem om deres gratis medlemskab og udfylder 
skemaet, sammen med dem. Derefter sender avleren skemaerne samlet til kassereren, så sørger han 
for resten. 
 
I SJD er der noget der tyder på, at vi nu er på vej mod et samarbejde på et væsentligt forbedret 
niveau. Efter mange års gentagne oplevelser med DJU og FJD, hvor viljen til samarbejde, respekt 
for hinanden og ikke mindst hinandens forskelligheder, kunne ligge på et lille sted, så er der nu set 
tegn på dette ændrer sig. Der foregår for øjeblikket strukturmøder i den kontinentale gruppe, hvor 
det er meningen at alt skal op til revurdering, inkl. fælles markprøveregler. Alle klubber er kommet 
med forslag til ændringer og det ser umiddelbart ud til, at der kan skabes plads til hver race kan 
udvikle sig iht. deres egenart. Der er f.eks. allerede enighed om, at et forslag fra Dansk Weimaraner 
klub, om at racernes søgsoplæg på marken, skal bedømmes efter deres egenart. Det er endvidere 
allerede besluttet, at fælles markprøve regler deles i en kontinental og en engelsk version, så de 
kontinentale racer kan lave et regelsæt, der passer bedre på den langt større alsidighed der er i de 
kontinentale racer, samt giver plads til racernes forskelligheder. Vi vil gerne opfordre vores 
medlemmer til at komme med input til de kommende strukturmøder i SJD, hvis i har ideer og 
forslag, så kom gerne med dem.       
 
Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2021, deltaget i 5-klub samarbejdet, Jagtbrugshunde, 
verdensforbundet 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 2021. Vi ønsker knæk og bræk ved prøver udstillinger i 2022.  
 
Til dommere, prøveledere, hjælpere og andre som har hjulpet og derved bidraget ved de mange 
arrangementer i 2021, skal der lyde en stor tak!  
 
Tak til DKK og DKK´s personale for godt samarbejdet i det forløbne år. 
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Sidst men ikke mindst, vil jeg gerne personligt sige tak til bestyrelsen, webmaster, avlsudvalg og 
medlemmerne for et godt samarbejde i 2021 – det har som sædvanligt været en fornøjelse at deltage 
i møder og aktiviteter sammen med jer!  
 
Hvad byder fremtiden på? 
 
Der vil blive arrangeret træning og uddannelse til jagthund i Kreds Syd- og Sønderjylland.  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 mere på klubbens hjemmeside. 
 
I kreds Midtjylland har man også iværksat information om UT og AT, med efterfølgende ture i 
marken, så man kan få et indtryk af hvad der skal til for at være velforberedt til disse prøver 
 
28. maj vil vi igen afholde eksteriørbedømmelses arrangement ved Ejby jagtforenings klubhus, i 
lighed med sidste år. Kom og få hunden udstillings bedømt med en helt anden grundighed end på 
traditionelle udstillinger og uden man behøver at være ekspert i at føre hund på udstilling. Man kan 
læse om eksteriørbedømmelsen i det kompendie bestyrelsen har udarbejdet til. Det vil blive lagt på 
hjemmesiden  
   
I september måned afholdes HZP i Sønderjylland regi af tysk Langhår i Slesvig-Holsten. Vi 
forventer at se alle de 8 hunde som er tilmeldt VJP den 10. april i Hammelev, 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. Datoen er endnu ikke fastlagt, men 
det bliver sandsynligvis den 4. september. Følg med på hjemmesiden og Facebook. Husk at 
prøverne UT og AT, samt de tyske VJP og HZP er prøver som skal ses som én prøve, hvor første 
del ligger om foråret og anden del i efteråret.   
 
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 2023. 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.     
 
Se nærmere om træning og prøver på Langhårsklubbens hjemmeside og Langhårsklubbens FB-side.  
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På bestyrelsens vegne 
 
Carsten Lundhøj 
  
Beretning fra kredsene: 
Kreds Nordjylland v Flemming T. Kallehave. Der trænes til VJP, HZP og schweisstræning. 
Flemming opfordrer til at man hjælper hvalpekøbere med at træne målretttet. Alt for mange 
kommer for sent i gang. 
Kreds Nord spørger om der evt er interesse for en familiedag i det nordjyske. Det er der stemning 
for. 
 
Kreds Midtjylland v Tommy Thomsen: Familiedag i 2021 m 25 deltagere og der var udtagelse til 
racedyst 
Der har i 2021 været 10-12 træningsdage hvor der har været 7-8 deltagere 
Datoerne for den kommende træning kommer på hjemmesiden. 
 
Kreds Syd- og Sønderjylland v Just Mikkelsen: Synes mange hvalpekøbere kommer for sent i gang 
med at træne  
UT træning er den bedste grundtræning. 
 
Kreds Sjælland ved Ida Thyssen: Ida takker Børge W for hjælp til ræveslæbsprøven og for hjælp til  
Schweissprøve. 
  
Spørgsmål og kommentarer til bestyrelsens beretning: 
Just Mikkelsen kommer med forslag til og ændringer af Fælles Markprøveregler  hvor det bør 
fremgå at der ikke må udsættes fugle på dagen og forslag om mindre hold til markprøverne. 
Knud Jørgensen spørger hvordan LHK forholder sig hvis en tysk hanhundeejer spørger til en 
avlshun/tæve i DK 
Hvis tæveejeren ikke er medlem af LHK kan avl ikke anbefales Klubben skal kunne stå inde for 
anbefalingerne. 
Knud synes AT/AT og VJP/HZP prøverne ligger tæt op af hinanden og spørger om man ikke få 
anerkendt UT/AT i Tyskland uden at skulle ansøge om dette i Tyskland. 
Carsten Lundhøj: i starten ville man se hvordan UT og AT prøverne ville forløbe men det kan man 
tage op til overvejelse. 
Gitte Becher gør også opmærksom på at nogle er mest trygge ved at komme til prøve i DK. 
Just Mikkelsen gør opmærksom på at det er nødvendigt at der uddannes flere dommere da de 
nuværende dommere har alt for mange prøver at dømme. 
 
Bestyrelsens beretning godkendes. 
 
 
C. Godkendelse af regnskab og meddelelse af ansvarsfrihed. 
HP Lauridsen fremlægger dette: 
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 Driftsregnskab 2021 Driftsregnskab 2021 Driftsregnskab 2020 
Kontingent ord. 34.800,00 87 32.800,00 82 
Kontingent ord./ord. 9.000,00 15 6.600,00 11 
Kontingent pensionist 4.800,00 24 5.800,00 29 
Kontingent 
pensionist/pensionist 

2.100,00 7 1.500,00 5 

Kontingent ord./pensionist 500,00 1 500,00 1 
Kontingent pensionist/ord. 400,00 1 400,00 1 
Nye hvalpekøbere hvalpekøber 0,00 19 19 
Æres medlem 0,00 1 1 
Kontingent i alt 51.600,00 155 47.600,00 149 
179 167 
Kontingent i alt 51.600,00 47.600,00 
Lotteri 2.806,71 4.500,00 
Prøver 1.288,83 4.345,50 
Overskud stævner 1.724,32 2.250,45 
Hvalpeliste 1.050,00 900,00 
SJD glas - dep. Retur 0,00 0,00 
Salg af krus 0,00 0,00 
Andre indtægter i alt: 0,00 0,00 
Den 31. december 2021 
Indtægter i alt: 58.469,86 59.595,95 
Udgifter: 
Underskud stævner 0,00 0,00 Regnskabet er udarbejdet af: HP 

Lauridsen 
SJD kontingent 19.874,67 18.954,67 
Tilskud til fuldbrugsprøve 457,00 454,00 
Kursus m.m. 0,00 0,00 Regnskab revideret den: 01.marts 

2022 
Kontorartikler 2.099,50 1.487,50 
Gaver 330,00 0,00 Ulrik Kristiansen 
Porto og gebyrer 1.101,00 1.050,00 
IT og telefon 2.573,00 1.744,00 Kim Jensen 
Møder og fortæring (besty.+jagtbrugs) 8.597,00 10.405,00 
Generalforsamling 1.670,00 1.440,00 
Kørsel 6.278,00 2.628,00 
Eksteriør bedømmelse -509,50 0,00 
DKK -1.096,00 1.687,00 
Medlemsgebyr anlægsprøver 3.139,00 0,00 
Diverse 899,00 19.553,95 
DM Deltagelse 
Gebyr mesterskabsprøver 
Kasseromkostninger 
Foredrag generalf. 
Kassedifference 
Udgifter i alt: 45.412,67 59.404,12 
Renteindtægt 
Overskud 13.057,19 191,83 
191,83 
Årbøger: Af alle årbøger som vi har er der 
lagt 10 stk til side af hver årgang. 
Balance 2021 
Lagerbeholdning  2021 2020 
Aktiver 
Autoklæber  8 18 
Omsætningsaktiver: Krus m/logo 87 33 
Jakke mærker 322 322 
Kasse 200,00 200,00 Sølv mærker 48 58 
Bank 79.291,85 100.334,66 Guld mærker 2 11 
FJD præmier dep. 0,00 0,00 Bronze mærker 61 84 
Frimærker 0,00 Information hæfter 151 151 
Folder 159 194 
Aktiver i alt 79.491,85 100.534,66 
Overskud tidligere år 
Passiver: 1979-2001 18435,89 
2002 -9777,65 
Primo 64.939,66 64.747,83 2003 11684,18 
Periodens resultat 13.057,19 191,83 2004 5364,34 
2005 5923,88 
Egenkapital i alt:2021 77.996,85 64.939,66 2006 3504,96 
2007 -6896,70 
2008 -8439,68 
Kortfristet gæld 2009 14149,30 
2010 4723,16 
Forudbetalt ordi. konting. 0,00 21.600,00 2011 465,48 
Forudbetalt 
ordi./ordi.konting. 

0,00 6.000,00 2012 -11775,13 

Forudbetalt pensionist 
konting. 

0,00 4.200,00 2013 -8725,30 

Forudbetalt 
pens./ordi.konting. 

0,00 0,00 2014 2449,79 

Forudbetalt 
ordi./pens.konting. 

0,00 500,00 2015 22905,77 

Forudbetalt 
pens./pens./konting. 

0,00 1.800,00 2016 2328,88 

Forudb.udland/pens./ordi.k
onting. 

0,00 0,00 2017 16.877,10 

Forudbetalt 
udland/pensionist. 

0,00 0,00 2018 8.802,67 

Henlagt til emblemer 1.495,00 1.495,00 2019 -8.853,11 
Henlagt til krus(28,45) 2020 191,83 
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Kortfristet gæld i alt 1.495,00 35.595,00 2021 13.057,19 
Passiver i alt 79.491,85 100.534,66 
0,00 0,00 

 
 
Regnskabet godkendes 
Der er til næste regnskabsår ønske om mere udspecificering af diverse-poster. 
 
D Fremlæggelse af budget og vedtagelse af budget og herunder fastsættelse af kontingent:  
 
 
 
 Udgifter Indtægter Medl. 2021 Medl. 2020 

Kontingent alm 400 34000 85 75 
Kontingent alm. Husstand 600 9000 15 12 
Kontingent pensionist 
husstand 

300 3000 10 5 

Kontingent pensionst 200 5000 25 35 
135 127 
Hvalpelister 150 4 600 
Salg af jakkemærker, logo lotteri m.m. 0 
Prøver, skuer, dommer og personale 6000 6000 
SJD kontingent 19000 
Fuldbrugsprøve 800 
Kontorartikler og IT 1600 
Porto og gebyrer 800 
Bestyrelsesmøder/bropenge og kørsel 12000 
Gaver 500 
Verdensforbundet 3000 
Diverse 2000 
VJP/HZP 8000 4000 
53700 
Overskud 7900 
61600 61600 

 
 
Kontingent uændret og budgettet vedtages. 
 
E. Indkomne forslag 
Der er forslag om vedtægtsændringer i avlsvedtægterne: 
Sundhedskrav 
-At det maksimale antal hvalpe en hanhund må være far til ændres fra 25 til 30 hvalpe 
Der stemmes derom og der er 23 for og 1 imod og dette vedtages 
 
DJU ændres til SJD 
 
Udstillingskrav 
Pkt 1 tilføjes - eller mindst very good ved LHK’s årlige eksteriørbedømmelse 
Der stemmes derom 24 for 
 -at overnævnte krav virker med tilbagevirkende kraft  
Der stemmes derom 24 for 
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Øvrige krav 
At DKKs etiske anbefalinger for avl skal være overholdt 
Der stemmes derom 24 for 
 
Holger P, Børge W og Pernille R er bekymrede da de mener der er givet stigende antal dispensation 
for avl 
Vil stille forslag  
1. At hanhund og tæve kun kan søge dispensation 1 gang og ellers skal opfylde avlskrav 
2. hvalpe af forældre der ikke kan opfylde avlskrav ikke kan annonceres på LHK’s hjemmeside. 
 
Carsten gør opmærksom på at der ikke er givet dispensation eller modtaget ansøgning derom 
Børge Wæverstrøm har brugt inseminering pga corona men opfylder kravene herfor. 
Holger trækker forslaget tilbage. 
 
F. Valg til bestyrelsen 
På valg er HP, Ida og Leif Hansen og alle genvælges. 
 
G Valg af bestyrelsessuppleanter: 
Ulrik Kristiansen og Ove Nielsen genvælges. 
 
H Valg af revisor og revisorsuppleant  
Kim Jensen og Ulrik Kristiansen genvælges 
Revisorsuppl Tobias Dyrvig. 
 
E. Eventuelt 
Bestyrelsen opfordrer til OCD og AD rgt undersøgelser men er ikke et stort problem. Det er ikke et 
krav ihht avlsrestriktioner. 
Der vil blive arrangeret et møde omkr cataract 
 
Flemming K var til Schorlemmer i Tyskland men fik ikke Schorlemmertegn med hjem Det kræver 
en del krav og forberedelser hjemmefra og han opfordrer bestyrelsen til at man laver en liste så det 
er muligt at se hvilke krav der stilles så interesserede har mulighed for at forberede sig. 
 
SJD arrangerer DM i schweiss – 1000 m/20 t m 5 sportegn 
Krav til deltagelse er 1 pr 1000 m/20 t eller 1000 m/40 t 
Flemming K er i det udvalg 
 
Marie L vil gerne om bestyrelsen vil diskutere om der er mulighed for sætte en speciel markering 
ved de avlsdyr der har vist specielle gode resultater så det kan blive mere overskueligt at genfinde 
disse. 
Holger mener det kan blive for meget eliteavl. 
Knud synes resultaterne bla også afhænger af hvor hvalpen kommer hen og hvor meget føreren vil 
gøre ud af den. 
Niels Grønbæk synes det kan være svært for hvad går den enkelte hvalpekøber efter. Hvilke 
egenskaber er de mest interesseret i. 
 
Uddeling af pokaler ved Carsten Lundhøj: 
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Resultaterne for hunde ældre end 18 mdr. blev 
Uddeling af klubnåle og pokaler til generalforsamlingen 2022 
 
Hund Ejer/Fører Resultat Sted Nål 
     
DK13957/2019 
Sjørslev’s Luna Bjarne Hansen 

Skytte Blochs 
mindepokal 385 point Sølv 

     

DK13957/2019 
Sjørslev’s Luna Bjarne Hansen 

1. pr. 
fuldbrugsprøve 
VGP korthår 
Süderlügum 

226 point og 1. pr. 
samt prøvens bedste 
hund Guld 

     
DK13957/2019 
Sjørslev’s Luna Bjarne Hansen Fuldbrugspokalen   
     
DK16135/2015 
Sjørslev's Isa Holger Pedersen 

Nr. 2 til Skytte 
Blochs mindepokal 145 point  

DK16397/2020 
Jazz z Budisovské 
doliny  Claus Bang-Andersen 

Nr. 3 til Skytte 
Blochs mindepokal 

140 
 point  

     
          

DK14394/2019 
Birko von der 
Wallsbek Flemming Thane Kallehave 

Schweissprøve 
1000 meter / 40 
timer, den 2/5 
2021 
Roldskov - 
Nørreskoven, 
Korthaarklubben 1. præmie Sølv  

 DK17175/2014 
Bitti  Erik Gramstrup 

Schweissprøve 
1000 meter / 20 
timer, den 27/3 
2021  
Roldskov, 
Korthaarklubben  1. præmie 

Sølv 
  

DK16397/2020 
Jazz z Budisovské 
doliny  Claus Bang-Andersen 

Schweissprøve 
1000 meter / 20 
timer, den 27/3 
2021  
Roldskov, 
Korthaarklubben  1. præmie 

Sølv 
  

     
25-års jubilæum Niels Grønbæk   guld 
25-års jubilæum Carsten Jensen   guld 
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Brian Visby slutter generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden og en god tone 
medlemmerne imellem. 
 
 
Referatet godkendt 


