
Nekrolog – Bent Hansen 
I januar måned modtog vi i bestyrelsen den triste meddelelse, at vores mangeårige formand, Bent 
Hansen, Jægerspris, var sovet ind i en alder af 91 år.  

Bent Hansen sad i Langhårsklubbens bestyrelse fra 1995 og frem til 2016, altså i alt en samlet 
periode på 21 år. I perioden bestred Bent sekretærposten fra 1995 til 1997, næstformandsposten fra 
1997 til 2001 og formandsposten i 10 år fra 2002 til 2012. 

Bent var en dygtig, proaktiv leder og organisator og skabte herved en lang periode i Langhårs-
klubbens virke, med stabilitet i såvel klubben som i bestyrelsesarbejdet. 

For Bent var datoen den 29. september 2010 en mindeværdig dag, en dag som også blev en 
historisk dag for racen Tysk Langhår i Danmark. På denne dag vedtog og underskrev 7 lande 
vedtægterne for et nyt internationalt samarbejde, det som vi dag kender som Verdensforbundet for 
Tysk Langhår. 

Bent har i 20 år haft kontakten til Frederikssund Kommune, så vi kunne holde udstilling i 
Kignæshallen i Jægerspris.  

Interesserne var mange. Bent kunne f.eks. også lide at spille kort med nogle faste venner og han var 
også med i bestyrelsen for det lokale vandværk. 

Alt åndede dog ikke altid i fred og ro, men også når kriserne kradsede stod Bent i spidsen og var 
med til at ride stormene af. Mange kan sikkert stadig huske sagen der populært blev kaldet 
fejlfarvesagen. Det var hunde af hollandsk afstamning, med mærkelige farveaftegninger, skimlede 
hoveder og ikke racetypisk temperament og brugsegenskaber. Det var en sag der kostede rigtig 
mange ressourcer, i form af tidsforbrug til ekstra bestyrelsesmøder, møder med DKK, fremstilling 
af hunde på eksteriørbedømmelser og sluttelig generalforsamling med efterfølgende ekstraordinær 
generalforsamling. Bent stod ”støt ved roret” i hele det lange forløb, med fast overbevisning om, at 
den originale rolige og afbalancerede Tysk Langhår med de alsidige brugsegenskaber, var det der 
var brug for, både til udøvelse af jagt i Danmark og som familiehund.  

Bent gjorde altid brug af humor i næsten enhver situation. Selv når drøftelserne var heftige og 
bølgerne gik lidt højt, kom han gerne med en sjov bemærkning eller fortalte en sjov historie, så der 
kunne blive blødt op på tingene. Bent havde på hjemmefronten stor støtte i sin kone Anne-Grethe 
og mange gange under bestyrelsesmøderne hørte vi ham sige, at han havde drøftet emnet med sin 
første kone. Vi vidste selvfølgelig alle sammen, at det også var hans eneste og Anne-Grethe og Bent 
nåede da også at fejre krondiamantbryllup sammen, før hun gik bort for få år siden. 

Vi er mange der mindes tiden sammen med Bent Hansen med stor glæde og også ofte med et lille 
smil på læben, ved tanken om hans kvikke og sjove bemærkninger. 

Bent levede det meste af sit liv med jagt og jagthunde og der var da også helt frem til hans død 
stadig hund i huset. Det var dog ikke en Tysk Langhår, men en korthåret gravhund.  

Æret være Bent Hansens minde. 

På vegne af Langhårsklubbens bestyrelse. 
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