
Da Frijsenborg Explorer blev afviklet i dagene 21. og 22. august, var de stående jagthunde godt repræsenteret. 

Ni af klubberne, som hører under FJD havde stande på dette store arrangement på Frijsenborg, som blev afviklede i parken og 

på markerne ved Frijsenborg Gods.  

 

De ni racer var: Korthår, Drenter, Weimaraner, Langhår og de fem engelske racer, som var gået sammen om en stor fælles 

stand. Dette arrangement var et besøg værd da det var et stort og godt udstillingsvindue for de stående jagthunde.  

 

Dette var 9. gang at man afholder dette arrangement. Denne gang var der 30 % flere udstiller end der var i 2009. Med et 

besøgstal på omkring 7000 må det siges at være godt besøgt. 

 

Vi; de lokale ildsjæle, fra korthår klubben var mødt frem lørdag morgen for at stille telt, flag og skilte op; så vi var klar til at 

møde det spørgelysten publikum kl.10.00, hvor det hele startede. Det var lidt overskyet til at starte med; men så skal vi da love 

for, at regnen kom. Det resulterede i en del mudder. Dette har dog ikke holdt de besøgende væk.  

 

 
 

Vi var blevet enige om at vi ville præsentere så forskelligt blod/linier som muligt da muligheden nu bød sig. Så Uffe 

Søndergaard havde taget sin sorte hanhund fra Tyskland med.  

  



Birte Johansen havde taget sin brune danske tæve med, Thomas Hørup havde taget sin spættet danske tæve med og Flemming 

Gosvig havde taget sin brune danske tæve og sin spættet tæve med tysk blod med..   

 

 

 

Folk var også meget spørgelysten. Der kom en del spørgsmål på farverne. Bl.a. kom der en og fortalte os at det ikke var 

lovligt med den sorte farve, hvilket vi selvfølgelig måtte afvise ham i og henvise til FCI reglerne. Endvidere var der nogle der 

spurgte indtil om dem med tysk blod så var meget mere skarpe end de danske linjer som folk havde hørt om var tilfældet i 

andre racer!  

 

Der blev spurgt ind til om det også var en hund der kunne bruges til skovjagt eller det ”kun” er en hønsehund. 

Vi fik også talt om schweissarbejdet med flere. Endvidere talte vi en del om det med efterskudsarbejdet og hvordan korthåren 

er i hjemmet. 

 

Vi havde lavet et A4 med alle aktivgruppernes kontaktpersoner på den ene side og på den anden side havde vi så listet alle 

opdrætterne op i post nr. orden. Dette var de besøgende meget glade for at få. 

 

Vi fik en del henvendelser fra hundefolk der var interesseret i at skifte fra ruhår, setter og labrador til korthår. 

 

 
 

Søndagen var alt mudderet til desværre. Mange af de biler der skulle fra parkeringspladsen måtte trækkes fri af traktorer, men 

det ødelagde ikke det gode humør der var blandt udstillerne. 

 

Vi håber, at det er noget som klubben vil bakke op om i fremtiden. 

 
 

 

Ildsjælene Birte, Thomas, Christian, Uffe og Flemming  


