
Korthaarklubbens generalforsamling 2011. 
 

Formandens beretning for 2010. 
 

Velkomst: 
På bestyrelsens vegne vil jeg hermed gerne byde velkommen til Korthaarklubbens 
generalforsamling 2011, særlig velkommen til klubbens æresmedlemmer. 
 
Jeg vil starte med at mindes de af klubbens medlemmer der i det forgangne år er gået bort, og med 
et minuts stilhed udtale: Æret være deres minde. 
 
Næste punkt på dagsordenen er valg af dirigent, og bestyrelsen foreslår Kristian Møberg. 
 

Beretning: 
Så er det ved at være tid til status over 2010. Hvad har året bragt for den korthårede hønsehund, og 
hvad har korthåren opnået i 2010? 
 
Vi har haft den glæde at få 2 Derbyprøver op og stå En i Sønderjylland med 8 deltagere og en på 
Sjælland med 4 deltagere. Prøverne blev afviklet som forsøgsprøver, og man kunne på dagen spørge 
om alt det man havde lyst, hvis man var i tvivl om noget. Også ved prøvernes afslutning, blev man 
bedt om at komme med en kommentar til, om det var en prøveform man kunne bruge til noget, og 
der var da også kun positive udmeldinger både på Sjælland og i Sønderjylland. Det virker derfor 
negativt, når man nu, et år efter afviklingen af prøven i Sønderjylland, fra nogle sider mener at 
prøven nærmest var en katastrofe. Det havde været på sin plads, at man efter prøvens afvikling, var 
kommet med input og kommentar til, hvad der evt. skulle gøres anderledes. Så kunne man få det 
rettet og få de ting som måske kunne gøres bedre, passet ind i de kommende prøve i år. Jeg vil 
gerne herfra sige tak til dem som lagde terræn til begge prøver, og håber vi kan komme der igen i 
år. 
 
På prøver i år har korthåren igen vist resultater, der gør at vi kan være med helt fremme, hvor det er 
sjovt. Der har været mange ting at glæde sig over i årets løb, resultater som jeg kommer ind på 
senere. 
 
På Giveprøven var det i år Tove og Kristian Møberg der afløste Rie og Niels Erik Kromann som 
prøvelederpar. Og det blev gjort til alles tilfredshed, alt klappede som det skulle, og der var nok en 
eller anden hundefører der fandt ud af, at næste gang han tilmelder sig til Giveprøven, skulle det 
måske ikke vente til i sidste øjeblik. Tak til jer og jeres hjælpere for et godt stykke arbejde. 
 
Klubbens efterårsvinderklasse var rent planlægningsmæssigt lagt i hænderne på Allan Grundahl og 
hans hjælpere, og de leverede en prøve, som jeg ikke tror, kan laves bedre nogen steder. I vildtrige 
terræner og med en eftermiddags afslutning, der var meget publikums venlig, blev det en af de 
bedste klubprøver nogensinde. En stor tak skal derfor også lyde til jer. 
 

Medlemmer: 
Ved årets udgang måtte vi endnu engang konstatere en tilbagegang i medlemstallet på ca. 4 %, så vi 
nu nede på 720 medlemmer, det mener jeg ikke er tilfredsstillende. Så der skal i nuværende år 
virkelig gøres en indsats for at få medlemsskaren op på de ca. 800, som jeg mener, er klubbens 
naturlige leje. Dette var jeg også inde på i min beretning sidste år, men vi må konstatere at indsatsen 
i det forgangne år ikke har været god nok. 
 



Når man ser på hvad et årskontingent til korthaarklubben koster, så kan det ikke være for pengenes 
skyld. For hvis man drager sammenligning med andre klubbers kontingent, så er vi faktisk billige 
ja, man kan også drage andre sammenligninger. Det koster faktisk mere at tanke bilen fuldt op, end 
årskontingentet ja, og hele 12 pakker cigaretter koster også mere, og de varer måske kun 2 uger. Der 
må være andre grunde til at man ikke melder sig ind i Korthaarklubben, og det er dem vi skal have 
fundet, og have gjort noget ved. 
 
Der vil derfor fra allerførste klubarrangement i 2011 nemlig Giveprøven, blive gjort tiltag for at 
tilgodese medlemmer af klubben, og det vil fortsætte i forbindelse med klubbens årlige udstilling, 
for at slutte med lodtrækning af 5 jagter med stående hund blandt nye medlemmer, der har meldt sig 
ind i klubben det sidste år (fra 1. oktober 2010 til 30. september 2011). Derudover skal der PR 
mæssigt gøres tiltag som jeg vil komme ind på senere. 
 
Der er heller ingen tvivl om, at vi skal have mere klubmateriale ud at ligge ved vore opdrættere, og 
jeg håber opdrætterne vil være behjælpelige med at rekvirere disse samt opfordre til, så godt de nu 
kan, at nye hvalpekøbere melder sig ind i klubben, evt. med en form for tilskud i det første medlems 
år. 
 
På årets Giveprøve håber vi at rigtig mange vil være med til at hylde de 12 medlemmer der har 25 
års jubilæum og 2 medlemmer som har 50 års jubilæum. 
 
På sidste års generalforsamling vedtog man at yde økonomisk tilskud, i form af betalt 
tilmeldingsgebyr til de som repræsenterer klubben på årets DM og FUME, og det er mit indtryk at 
det er blevet godt modtaget af medlemmerne. 
 
Det er også mit indtryk, at den dialog vedr. medlemmer der ikke har mulighed for at kunne komme 
på klubbens hjemmeside, aldrig er blevet afsluttet, og vi har i grunden aldrig fået en tilbagemelding 
om, hvem der evt. ønskede bestyrelsesreferater samt referat fra generalforsamling tilsendt pr. post. 
Så jeg vil godt bede dem der ønsker dette, henvende sig til bestyrelsen. 
 
I slutningen af året mistede vi desværre også vort æresmedlem Ejnar Bendtsen, der døde i en alder 
af 87 år. Ejnar var medlem af Korthaarklubben i 46 år, og deraf 13 år i bestyrelsen, her udførte han 
et stort arbejde til gavn for klubben, det blev da også påskønnet ved hans udnævnelse til 
æresmedlem i 1993. 
 

PR i Klubben: 
Vi har i klubben de senere år investeret en del i bl.a. reklame plancher, fotostater, og andet 
reklamemateriale, og til opbevaring af det hele en trailer, så nu skal det ud i landet, og bl.a. være 
med til, at folk kan se der er noget der hedder Korthaarklubben, og den skal vi være medlem af. 
 
 Det er altså her vi bliver nød til at bede aktivgrupperne om hjælp med bemanding af stande rundt 
omkring på skuer og messer, for det er her den almindelige jæger og hundemand kommer. I det 
omfang det er muligt skal bestyrelsen også gerne være repræsenteret. Og bedre eksempel, end det 
der blev vist på de 2 udstillinger som klubben i 2010 deltog, findes ikke. 
 
Jagt og Fiskerimessen i Odense blev i år afviklet samme weekend som Giveprøven, og det var 
derfor naturligt at vi måtte melde afbud til at deltage. Men så tog Ingrid og Herluf Pedersen fra den 
Fynske Aktivgruppe over, og sammen med et hold hjælpere blev klubben alligevel repræsenteret på 
bedste vis, og jeg vil herfra gerne sige jer mange tak for det store arbejde I udførte her. 
 



Ligeledes gik det på Frijsenborg udstillingen, hvor der kun skulle én opringning til Uffe 
Søndergaard og Flemming Gosvig fra Århus aktivgrupperne til, så tog de over og repræsenterede 
klubben på bedste vis. Også til jer og jeres hjælpere skal der lyde en stor tak. 
I har alle vist, at ved at tage en lille byrde på skuldrene og løfte i samlet flok, så kan tingene lade sig 
gøre. Den energi der mange gange bliver brugt til brok, har I brugt til noget positivt, og forhåbentlig 
til gavn for Korthaarklubben. 
 

Uddannelse: 
I det forgangne år har Rene Jørgensen og Heine Jørgensen afsluttet deres uddannelse som 
markprøvedommere, og jeg kan se at de allerede er sat på som dommere på mange prøver, så god 
vind herfra og nok engang tillykke med jeres uddannelse. 
Under uddannelse har vi i øjeblikket Gorm Henriksen og Jeff Jacobsen som markprøvedommere, 
også til jer vil jeg ønske held og lykke med jeres videre forløb i uddannelse. 
 
Jeg må så desværre meddele at Torben Hjardemål valgte at stoppe sin uddannelse som 
eksteriørdommer, da han efter nok en forglemmelse fra DKK’s side følte, at det var den dråbe, der 
fik bægeret til at flyde over, og 4 års arbejde med at uddanne sig til dommer var spildt. Jeg kan 
desværre kun beklage Torbens valg, men jeg kan godt forstå ham. 
 
Med Torbens valg af at stoppe sin uddannelse, mener jeg vi bliver sat mange, mange år tilbage i 
eksteriørmæssig bedømmelse af vores race, idet vi nu ingen har til at tage over, og føre de linjer 
videre som John Christensen og Flemming Konnerup har ført videre i den tid de har bedømt vore 
hunde. Der er dog en del Danske gruppe 7 dommere som vi benytter os af idet omfang det nu er 
muligt, men det vil aldrig blive det helt samme. Så vi må håbe at John og Flemming holder nogle år 
endnu, så vi ikke er total afhængig af udenlandske allrounddommere, som skal kunne dømme 15 til 
20 hunde i timen. 
 
Så jeg må igen i år ty til at opfodre nogen til at gå i gang med en dommeruddannelse, det være sig 
både mark, schweiss, og eksteriørdommer. 
 

Avlsarbejdet: 
Igennem hele 2010 har jeg holdt øje med tilgangen af hvalpe, og det var med bange anelser, jeg så 
frem til registreringstallene fra DKK. Det eneste opmuntrende der var i dem er, at vi har det samme 
tillæg af hvalpe som i 2009, nemlig 242, altså er vi ikke gået tilbage igen i år. 
 
Til sammenligning er Kl. M. gået 13 % og Ruhår gået 11 % tilbage og  på landsbasis er det samlede 
registrerede tal for tilgang af hvalpe faldet med 6 %. 
 
Det kan selvfølgelig være fristende at slå sig til tåls med, at vi har kunnet holde status, medens vore 
sammenlignelige racer har haft tilbagegang det sidste år, men det ville være som at tisse i bukserne, 
det varmer kun et øjeblik. 
 
Næ, vi prøver at gå tilbage til årtusindskiftet og drager en sammenligning der, så kommer tallene til 
at se helt anderledes katastrofale ud. 
Registrerede hvalpe år 2000. Registrerede hvalpe år 2010 
Korthår=484   Korthår=242  Tilbagegang 100 % 
Kl. M=155   Kl. M.=238  Fremgang 53 % 
Ruhår=741   Ruhår=585  Tilbagegang 21 % 
 
På DKK’s liste over de mest populære racer ligger vi stadig som nr. 19, hvor vi for få år siden var i 
Top 10, så der bliver rigeligt at beskæftige sig med, hvis vi skal have det her vendt til det positive. 
Så spørgsmålet ” Hvad vil vi med Korthåren” har aldrig været mere aktuel end nu. 



 
For mig er der ingen tvivl om, at det er NU vi i klubbens interesse har brug for gode seriøse 
opdrættere, der vil gå ind og bruge det avls materiale, som kan være med til at vi får den Korthår 
som hvalpekøberne efterspørger, og ikke at vi kun avler hunde til hinanden, og kun med hundesport 
for øje. 
 
Det er derfor bestyrelsens opgave at give vore opdrættere nogle retningslinier at avle efter, og jeg 
vil derfor opfordre så mange som muligt om at komme med deres mening om” Hvad vil vi med 
Korthåren” 
 
Det er bestyrelsens tanke at spørgsmålet ” Hvad vil vi med Korthåren” skal lanceres på klubbens 
hjemmeside som spørgeskema. Her vil vi stille nogle spørgsmål og der vil være plads til at give en 
kommentar til det stillede spørgsmål. Ud fra dette at kunne danne os en mening om hvordan en 
Korthår skal være for at vedkommende kunne tænke sig at købe en hvalp. 
 
Det er også bestyrelsens klare mål at få styrket psyke, vandpassion og sporegenskaber i vore hunde, 
så de vil kunne klare enhver opgave, den almindelige jæger stiller til dem, og samtidig have et øje 
for størrelsen af vore hunde. 
 
Med hensyn til klubbens avlsvejledere har John Christensen ønsket at stoppe. Vi er derfor i 
bestyrelsen blevet enige om, at ved fremtidige avls anmodninger, rettes der henvendelse direkte til 
formanden, som så vil komme med et avlsforslag.. Det er dog vigtigt at man kommer i god tid, og 
ikke når tæven har været en uge i løbetid. Det at trække et kuld hvalpe på sin tæve, skulle ikke 
gerne være noget man finder ud af her og nu, men giver sig tid til at planlægge. 

 
Tillidsposter: 
Endnu engang har det været positivt når jeg har henvendt mig til medlemmer om at tage en tørn for 
klubben. Dog er det ikke lykkedes endnu, at få overtalt nogen til at være redaktør af årbogen, så det 
kan ende med, at enten skal vi ud at købe professionel hjælp, eller måske helt stoppe med årbogen! 
Jeg kan jo se, at vi ikke er de eneste der har disse problemer. Ruhaarklubben har de samme 
problemer. Men det kan jo være der iblandt forsamlingen sidder en som vil overtage redaktørposten. 

 
FJD: 
Et år er gået med en ny mand i Formandsstolen, et år til alles tilfredshed, hvor det er blevet positivt 
at deltage i møderne, og hvor man i hvert fald i den kontinentale gruppe har fået fælles fodslag. Det 
er også ønskeligt, om det kunne ske i den engelske gruppe. Der bliver årligt holdt 2 møder i den 
kontinentale gruppe, i maj og november, samt et fælles møde for alle klubber under FJD i maj 
måned. En fælles instruktøruddannelse er under udarbejdelse i FJD. Fra FJD’s side søger man i 
øjeblikket om godkendelse af 2 prøver, en VJP en forårs unghundeprøve og en HZP en efterårs 
avlsprøve. Man venter tidligst godkendelse i 2012. Er vort medlemsblad tilfredsstillende? Er det 
OK med kun 6 numre. FJD økonomien er blevet så god at man i år kan nedsætte medlemsbidraget 
med kr. 15,-. Også Jagthundens økonomi er meget tilfredsstillende, og man forventer et pænt 
overskud. I budgettet regner man med et overskud på omkring kr. 70.000. 

 
DKK: 
Jeg må helt ærligt sige at mit forhold til DKK er blevet en anelse spændt efter Torben Hjardemål 
valgte at stoppe sin uddannelse, hvilket jeg også gav udtryk for i min skrivelse til DKK. Måske lidt 
for skarpt, men min mening er at DKK er til for os medlemmer og ikke omvendt. Jeg mener helt 
klart, at det er DKK’s pligt, at informere en elev eller aspirant om disse regler, så der ikke er nogen 
tvivlsspørgsmål. Man må ligeledes gå ud fra at DKK’s personale kender disse retningslinier. Det er 



trods alt deres arbejde, som de bliver betalt for, og sker der en forglemmelse fra deres side, så er det 
DKK’s pligt at rette op på det forsømte, så det ikke går ud over den der er under uddannelse. 
 

DJU: 
Under DJU er både FMR og fuldbrugsprøveregler blevet justeret og der er kommet nogle tillæg. 
Der er også kommet nye gebyrer for deltagelse på prøver, som man også kan læse om på 
hjemmesiden. Jeg vil gerne opfordre alle til at gå ind på klubbens hjemmeside og læse disse regler, 
evt. skrive dem ud, så man ikke er i tvivl om hvad man må og ikke må. I FUV 
(Fuldbrugsprøveudvalget) har vi fået Anders Wanstrup indvalgt i stedet for Uffe Jacobsen. 
 

Danmarks Jægerforbund: 
Jeg efterlyste sidste år i min beretning DJ’s manglende interesse i dækningen af 
Eliteschweissprøven i Jæger, jeg må konstatere at det ikke har været bedre i 2010. Med hensyn til 
bevarelse af markvildtet må det dog siges, at der fra DJ’s side gøres en indsats, og i samarbejde med 
FJD’s markvildtudvalg håber jeg, at vi kan undgå en total fredning af agerhønen. Det vil være en 
katastrofe for den stående hund. Jeg forstår ikke indskrænkningen på jagten af agerhønen, så den 
slutter den 15. oktober. 
 

Prøveresultater: 
Markprøver i unghunde og åben klasse forår og efterår. Den meget lange vinter gjorde, at der blev 
aflyst mange prøver både under FJD og DJ. Det gik naturligvis også ud over træningen af vore 
hunde. Det kunne ses i præmieringerne på forårsprøverne, så drage nogle sammenligninger her 
giver ikke et korrekt billede. Med hensyn til efterårsprøverne var der bemærkelsesværdig få hunde 
til afprøvning, 81 mod 111 stk. i 2009. De opnåede 21 stk. 1. pr., 8 stk. 2 pr. og 5 stk. 3 pr. Det er en 
lille forbedring i præmierings %. Jeg kan ikke garantere om antallet stemmer helt, idet mange 
stadigvæk ikke oplyser hvor mange korthår der har været til start. Jeg tager jo oplysningerne fra 
hjemmesiden, idet årbogen ikke er færdig når jeg skriver beretning. 

 
Giveprøven: 
Med en ny prøveleder Kristian Møberg ved roret for denne traditionsrige prøve, kunne han byde 
velkommen til 78 hunde og førere om lørdagen, og 54 om søndagen. Stort set det samme som de 
sidste 2 år. Der blev om lørdagen i unghund og åben klasse opnået i alt 25 præmieringer, fordelt 
med 18 stk. 1 pr., 6 stk. 2 pr. og 1 stk. 3 pr., i alt 32 %. En rigtig god lørdag aften i bedste korthaar 
ånd og stemning, hvor vi bl.a. kunne fejle 11 stk. 25 års jubilarer, samt takke det afgående 
prøvelederpar Rie & Niels Erik Kromann. 
Søndagens vinderklasser med 54 hunde blev afviklet i gode terræner godt besat med fugle. Det var 
sikkert medvirkende til, at man ud af de 20 hunde der var med over middag, var de 16 fejlfrie. Sidst 
på dagen havde de strenge dommerøjne så fundet de 12 placerede og med Uffe Jacobsen og Trille 
som velfortjent klubmester 
En stor tak til alle hjælpere og dommere, tak til Sognegården i Filskov for god betjening hele 
weekenden.. 

 
Forårsvinderklasserne: 
Jeg beklagede mig sidste år over de manglende resultater i forårets vinderklasser, men de kom så i år med 9 
vinderklasse placeringer og ved den afsluttende Mesterskabsprøve fik vi 1., 3. og 6. vinder. Fuldt 
tilfredsstillende. 

 
Brugsprøver: 



53 hunde har i år været ført på brugsprøver mod 55 sidste år. De har opnået 29 præmieringer, mod 
27 sidste år. Det giver en præmieringsprocent på 58 %. Halvdelen har været 1. pr., 11 stk. 2 pr. og 4 
stk. 3 pr. 

 
Klubbens efterårsvinderklasse: 
Klubbens efterårsvinderklasse var nok engang lagt på Lolland Falster. Der var arrangeret en prøve der ikke 
kunne gøres bedre nogen steder i dagens Danmark, en efterårsvinderklasse vi kan være stolte af i 
Korthaarklubben. Da dommerne sidst på eftermiddagen lukkede bogen, var alle placeringer afgjort på fugl, 
en flot parade med 23 fugle, vidner om at skytterne også kunne deres arbejde. De 6 vindere med Klubmester 
Skovbyboens Sillas (Futte) og Gorm Henriksen på fløjen kunne nu hyldes af et stort publikum. Der skal også 
lyde et stort tillykke til de 6 vindere herfra. Også en tak til dommere og hjælpere for en rigtig god dag. 

 
Øvrige vinderklasser: 
På øvrige efterårsvinderklasser var det en skuffelse at vi kun fik 9 placeringer og ingen 1. vindere, på 2 VK 
var vi slet ikke placeret. Dette resulterede i at vi kun fik 6 hunde med til DM. Der er virkelig noget at 
forbedre her. 

 
DM: 
Med kun 6 korthår med til DM var forventningerne ikke de højeste, men de 6 hunde og førere kæmpede 
bravt, og over middag havde vi stadig halvdelen med. Vi fik en flot 2. vinder til Gorm Henriksen og 
Skovbyboens Sillas og en 5. vinder til Claus Bælum og Trille. Et stort tillykke til jer. 

 
Fuldbrugsprøver: 
I min beretning håbede jeg sidste år at vi kunne komme op på 30 deltagere på årets fuldbrugsprøver. 
Det kom vi langtfra, idet kun 20 hunde har været til afprøvning, det var en tilbagegang på 4.  De 20 
hunde opnåede en præmieringsprocent på 50 og et gennemsnitligt pointtal på 216,7. Det samme 
som året før. De 10 præmierede hunde lå på et gennemsnit på 233, det er lidt lavere end sidste år. På 
den afsluttende FUME fik vi i år 2 placeringer. 2. vinderen Toes’ Utah ejer Niels Jørgen Nielsen og 
3. vinderen Østedgårds Malte ejer Jens Arne Hald, Et stort tillykke til jer. Bortset fra 
deltagerantallet kan vi være tilfredse med resultaterne, men jeg vil dog alligevel opfordre til at så 
mange som muligt vil deltage i prøverne i år. 

 
Udvidet apporteringsprøver: 
Jeg forstår stadig ikke at den udvidede apporteringsprøve ikke har hundeførernes interesse. Vi 
havde i 2009 ca. 6+ hunde til afprøvning, det blev i 2010 reduceret til ca. 30, og til det afsluttende 
Forbundsmesterskab havde 3 korthår kvalificeret sig, hvor 3. vinderen blev Midtals’ Nala ejer 
Thomas Hørup. 20 af de 29 startende hunde var dog stående hunde, men ja desværre kun 3 korthår. 
Målet i 2011 må være at har man ikke mod på en fuldbrugsprøve, så må den udvidede 
apporteringsprøve være her vi viser flaget. 

 
Schweissprøver: 
Hvad vi har kendskab til er 47 korthår der har været ført på en 400m/3 timers prøve i 2010, disse 
har opnået 35 præmieringer, heraf alene 22 stk. 1. pr., 8 hunde har deltaget på 400m/20 timer og har 
opnået 6 stk. 1. pr. Flot resultat. 1 hund har været ført på 1000m/20 timers prøve uden præmiering. 
1 hund har været ført på 1000m/40 timers prøve med 1. pr. som resultat. Med hensyn til 
schweissprøve resultaterne har vi grund til at være tilfredse, og med det fornemme resultat som 
afslutning på prøvesæsonen, hvor det for første gang i klubbens historie blev opnået en 1. præmie 
på 1000m/40 timers prøve. Der skal derfor også lyde et stort tillykke til Rie Von der Jydebek ejer 
Uffe Søndergaard. 



 
Vand, Slæb og Apporteringsprøverne: 
I 2010 har 66 korthår været til afprøvning i VSA prøverne, det er 12 færre end sidste år. 52 % har 
bestået prøverne, deraf 15 % med max point. Beståelsesprocenterne ligger på linie med Kl. M., men 
vi halter lidt efter Ruhåren. Det må vi se at få ændret i 2011. 

 
Udstilling: 
På årets FJD udstilling havde vi 33 korthår tilmeldt + 1 udenfor bedømmelse. Et antal hunde på 
linie med 2009. Der blev på udstillingen uddelt 3 x excellent og med kvaliteten på det jævne. Der 
var også tilmeldt 1 avls og e opdrætsklasse der begge fik ærespræmie. 
Med kun 36 deltagende hunde på Vingstedudstillingen skal vi mange år tilbage for at se så lavt et 
deltagerantal. Det bliver derfor spændende i år, hvor den bliver afholdt en uge senere, så er det i 
hvert fald ikke børnenes skoleferie, der har skylden for det lave deltagerantal. Det kan måske også 
skyldes det lave registreringstal vi har haft det sidste par år. Men dommerne vurderede at kvaliteten 
af de fremmødte hunde var god og der blev tildelt 15 gange excellent, 3 stk. hos hanhundene og 12 
stk. hos tæverne. Der var også tilmeldt en opdrætsklasse som fik ærespræmie. 
På DKK udstillinger i årets løb har der været fremført 63 hunde. Det er næste lige så mange som 
Vingsted og FJD udstillingerne tilsammen. Det syntes jeg maner til eftertanke. Er det lidt lettere at 
få resultatet her? 

 
Championater 
Både i 2008 og 2009 hentede den korthårede rigtig mange Championat titler og 2010 blev ingen 
undtagelse.  
Følgende hunde opnåede titlen Dansk Eksteriør Champion DKCH: 
Nordboen Flax ejer Benny Christensen 
Bislevs Ax ejer Karl Georg Kristensen 
Nordboen Rys ejer Knud Hansen 
Petermanns Jolly ejer Erik Petermann 
 
Følgende hunde opnåede Dansk Jagtchampionat DKJCH: 
Skovby Boens Sillas ejer Gorm Henriksen 
Østedgårds Malte ejer Jens Arne Hald 
Nordboen Nelli ejer Birte Johansen 
 
Og til slut toppen af kransekagen Dansk Brugschampionat DKBRCH: 
Skovby Boens Sillas ejer Gorm Henriksen 
 

Målsætning 
Min målsætning for det nye år er, at vi helt klart skal have medlemstallet vendt til en opadgående 
retning, vi skal have styrket korthårens jagtbrugsmæssige egenskaber, og vi skal ud at sælge vores 
race meget bedre end vi har gjort. 
Og med det antal fremmødte til bl.a. vores møde med aktivgrupperne er jeg optimist, og til alle dem 
der bruger så megen energi på det negative, hvis I ville bruge det samme energi på det positive, ville 
vi være langt på vej. 
 
Jeg vil til slut rette en stor tak til alle dem, der i årets løb ved en frivillig indsats har hjulpet 
Korthaarklubben. Også en stor tak til min medbestyrelse for et godt samarbejde i årets løb. 
 
Lad os til slut rejse os og udbringe et trefoldigt leve for Korthaarklubben. 
 


