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Indledning 
 
På generalforsamlingen 2011 blev vi opfordret til at udarbejde et spørgeskema ”Hvad 
ønsker vi os af den korthårede hønsehund”. 
 
Et skema der skulle vise hvilke egenskaber det enkelte medlem ønsker en korthår skal 
være i besiddelse af og hvad den skal kunne/lære. 
 
Dette håber vi rigtig mange vil gå ind og svare på. Vi tror nemlig på at det kan være en 
hjælp til vore opdrættere, der så kan gå ind og se, hvad det er medlemmerne ønsker og vil  
avle derefter. Vi har i bestyrelsen det indtryk at mange ikke tør trække et kuld hvalpe, fordi 
man er bange for ikke at kunne komme af med dem. 
 
Skemaet bringes på hjemmesiden fra 15.februar til 15 marts 2012. 
 
Vi håber naturligvis at rigtig mange vil gå ind og besvare skemaet. Husk at opfordre 
hinanden, ens jagtkammerater og andre med interesse for den korthårede hønsehund at 
besvare spørgeskemaet. 
 
Vi glæder os til at se resultaterne. 
 
Hans Martin Christensen 
Formand. 
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Resume af undersøgelsen 
 
Der var ikke restriktioner på spørgeskemaet i form af medlemskab af Korthaarklubben eller 
andre medlemskaber, fordi man gerne ville have så mange meninger som muligt, både af 
andre FJD medlemmer, altså nogen der har stående hund i forvejen, men også fra jægere, 
der enten har andre hunderacer end en stående hønsehund, eller slet ikke har hund, men 
som har en mening om hvordan de gerne vil have en Korthåret Hønsehund skal være, hvis 
de skal have sådan en jagtkammerat. 
 
Spørgeskemaundersøgelsen var anonym, men man havde mulighed for at angive navn, 
adresse, tlf. nr. og e-mail, hvis man ønskede det. Blandt de der angav navn er der trukket lod 
om 2 gavekort á 500 kr. 
 
Adgang til spørgeskemaet skete via klubbens hjemmeside, www.korthaarklubben.dk på for-
siden og under nyheder i perioden 15/2-2012 til 15/3-2012. Selve spørgeskemaet blev opret-
tet på www.surveymonkey.com, hvor data er opsamlet og gemt i en database. 
 
Nogle steder var det muligt at give kommentarer, disse kommentarer kan ses som bilag 1, 2, 
3 og 4. Kommentarerne er anonymiseret i rapporten, dvs. navne er fjernet. 
 
 
Respondenter og bortfald 
 
278 påbegyndte spørgeskemaundersøgelsen, 201 gennemførte spørgeskemaundersøgel-
sen, det svarer til 72,3 %. 
 
En af årsagerne til de 27,7 % der ikke fuldførte spørgeskemaet, kan være nogen som er star-
tet, for at gøre spørgeskemaet færdig senere, hvis pc’en så er blevet slukket eller internetfor-
bindelsen er gået ned, ja så måtte man starte igen, og så var der et ikke fuldført spørgeske-
ma.  
 
I det efterfølgende er alle procentsatser skrevet ud fra antal gennemførte besvarelser. 
 
 
Idealet af den korthårede hønsehund ud fra svarene i spørgeskemaundersøgelsen 
 
Brugsegenskaberne er det vigtigste for en Korthåret Hønsehund.  
 
Den Korthårede Hønsehund skal være middelstor, i farverne brun eller brunspættet (BSMB) 
uden blis i pande eller på næseryg, med kuperet hale. 
 
Den Korthårede Hønsehund må gerne være lidt hård i dressuregenskaberne og kunne tage 
anskudt hår-/rovvildt. Søget skal være et jagtsøg, sammen med føreren og den må gerne 
forfølge hårvildt kort med hals. 
 
Prøvemæssigt forventes det, at Den korthårede Hønsehund kan bestå alm. apporteringsprø-
ve, udvidet apporteringsprøve (JUA), slæb- og apporteringsprøve (VSA) og ræveslæb. Dvs. 
det forventes at en Korthåret Hønsehund har rigtig gode apporterings evner. 
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Ca. 3/4 forventer at Den Korthårede Hønsehund kan præmieres i åben- og brugsklasse på 
mark, mens ca. halvdelen forventer præmie i ungdomsklasse, vinderklasse og fuldbrugsprø-
ve (FUV).  
 
Vedrørende schweiss forventer godt 80 % at den Korthårede Hønsehund kan bestå en 3 ti-
mers schweissprøve, mens godt 40 % forventer den kan bestå en 20 timers schweiss. 
 
Derbyprøven kender godt 1/3 til, mens knap halvdelen ikke kender Derby prøven. Kun ca. 
1/5 kunne tænke sig at deltage på prøven 1 gang, mens knap 1/3 mener prøven er uvæsent-
lig 
 
På udstilling forventer 35 % et Excellent, og knap 63 % et Very good. 
 
Psyken er beskrevet i kommentarfelter både ønskede og ikke ønskede egenskaber.  
Ca. 75 % af dem der har gennemført undersøgelsen har svaret både på ønskede og ikke 
ønskede egenskaber. Se bilag 2 + bilag 3. 
 
I Spørgeskemaundersøgelsen ville bestyrelsen også gerne vide noget om årbogen. 
 
Årbog 
 
Knap halvdelen af besvarelserne køber årbogen, mens godt halvdelen ikke køber årbogen. 
Godt 1/3 bruger den i avlsarbejdet. 42 % læser alt i årbogen, mens godt 40 % læser spora-
disk, altså bruger årbogen som et opslagsværk.  
 
Vedrørende markprøvekritikker vil godt 1/3 læse både på hundeweb og i årbogen. Ca. 40 % 
ønsker fortsat at købe årbogen, mens 1/3 vil ikke købe den. Prisgrænsen for at købe årbo-
gen ligger mellem 250-300 kr. for ¼, resten fordeler sig på begge sider, men under 10 % lig-
ger over 400 kr. 
 
 
Generelle kommentarer 
 
50 % har skrevet yderligere kommentarer som kan læses i bilag 4. 
Godt halvdelen har angivet navn. 
 
 
Herunder gengives selve spørgeskemaundersøgelsen med bilag 1, 2, 3 og 4. 
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Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

49 77 117 243

199 41 22 262

149 71 28 248

Besvarelser i Besvarelser i Besvarelser i Besvarelser i 

altaltaltalt
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11111111

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

Brugsegenskaber

Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

Prioritet - 1 er vigtigstPrioritet - 1 er vigtigstPrioritet - 1 er vigtigstPrioritet - 1 er vigtigst

Udseende

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret

Hvad er vigtigst for dig hos din korthårede hønsehund. Hvad er vigtigst for dig hos din korthårede hønsehund. Hvad er vigtigst for dig hos din korthårede hønsehund. Hvad er vigtigst for dig hos din korthårede hønsehund. 

Mentalitet

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder
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Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %
Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

17,7% 44

66,1% 164

9,3% 23

10,5% 26

248248248248

30303030

Hvad er din foretrukne størrelse for den korthårede hønsehund - han?Hvad er din foretrukne størrelse for den korthårede hønsehund - han?Hvad er din foretrukne størrelse for den korthårede hønsehund - han?Hvad er din foretrukne størrelse for den korthårede hønsehund - han?

Underordnet

Hanner - stor -  65-66 cm

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

Hanner -  lille  - 62-63 cm

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret

Hanner - middel - 63-65 cm

Hvad er din foretrukne størrelse for den korthårede hønsehund - han?Hvad er din foretrukne størrelse for den korthårede hønsehund - han?Hvad er din foretrukne størrelse for den korthårede hønsehund - han?Hvad er din foretrukne størrelse for den korthårede hønsehund - han?
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Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %
Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

16,1% 40

60,1% 149

19,0% 47

8,9% 22

248248248248

30303030

Hvad er din foretrukne størrelse for den korthårede hønsehund - tæve? Hvad er din foretrukne størrelse for den korthårede hønsehund - tæve? Hvad er din foretrukne størrelse for den korthårede hønsehund - tæve? Hvad er din foretrukne størrelse for den korthårede hønsehund - tæve? 

Underordnet

Tæver - stor - 62-63 cm

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

Tæver - lille - 58-59 cm

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret

Tæver - middel - 60-62 cm

Hvad er din foretrukne størrelse for den korthårede hønsehund - Hvad er din foretrukne størrelse for den korthårede hønsehund - Hvad er din foretrukne størrelse for den korthårede hønsehund - Hvad er din foretrukne størrelse for den korthårede hønsehund - 

tæve? tæve? tæve? tæve? 
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Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %
Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

25,4% 63

51,6% 128

44,0% 109

8,9% 22

9,3% 23

8,9% 22

8,1% 20

12,9% 32

9,7% 24

8,5% 21

3,2% 8

7,7% 19

5,2% 13

248248248248

30303030

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret

HV/MB - Hvid M Brune Aftegn

SSMH - Sortspættet M Hvide Aftegn

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder

BSMB -  Brunsp.M Brune Aftegn

SMB     - Sort M Brune

Brun    -  Brun

M/BRSK - Mørk Brunskimmel

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

L/BRSK - Lys Brunskimmel

Hvad er din foretrukne farve på den korthårede hønsehund?    Du må gerne markere flere Hvad er din foretrukne farve på den korthårede hønsehund?    Du må gerne markere flere Hvad er din foretrukne farve på den korthårede hønsehund?    Du må gerne markere flere Hvad er din foretrukne farve på den korthårede hønsehund?    Du må gerne markere flere 

farver.farver.farver.farver.

SSMS - Sortspættet M Sorte Aftegn

B/HVA -  Brun M Hvide Aftegn

BRSK    - Brunskimmel

Underordnet

B/MG -   Brun M. Grå

Sort       -  Sort

Hvad er din foretrukne farve på den korthårede hønsehund?    Du må Hvad er din foretrukne farve på den korthårede hønsehund?    Du må Hvad er din foretrukne farve på den korthårede hønsehund?    Du må Hvad er din foretrukne farve på den korthårede hønsehund?    Du må 

gerne markere flere farver.gerne markere flere farver.gerne markere flere farver.gerne markere flere farver.
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Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %
Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

8,6% 21

58,4% 142

32,9% 80

243243243243

35353535

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

Underordnet

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder

Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

Nej

Kunne du tænke dig en korthåret hønsehund med blis i panden eller på næseryggen?Kunne du tænke dig en korthåret hønsehund med blis i panden eller på næseryggen?Kunne du tænke dig en korthåret hønsehund med blis i panden eller på næseryggen?Kunne du tænke dig en korthåret hønsehund med blis i panden eller på næseryggen?

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret

Ja

Kunne du tænke dig en korthåret hønsehund med blis i panden eller Kunne du tænke dig en korthåret hønsehund med blis i panden eller Kunne du tænke dig en korthåret hønsehund med blis i panden eller Kunne du tænke dig en korthåret hønsehund med blis i panden eller 

på næseryggen?på næseryggen?på næseryggen?på næseryggen?
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Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %
Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

91,0% 222

2,0% 5

7,0% 17

244244244244

34343434

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

Underordnet

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder

Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

Nej

Foretrækker du kuperet hale?Foretrækker du kuperet hale?Foretrækker du kuperet hale?Foretrækker du kuperet hale?

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret

Ja

Foretrækker du kuperet hale?Foretrækker du kuperet hale?Foretrækker du kuperet hale?Foretrækker du kuperet hale?
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Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %
Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

51,8% 127

16,3% 40

6,1% 15

25,7% 63

245245245245

33333333

Vil du stadig foretrække korthåret hønsehund hvis der bliver kuperingsforbud?Vil du stadig foretrække korthåret hønsehund hvis der bliver kuperingsforbud?Vil du stadig foretrække korthåret hønsehund hvis der bliver kuperingsforbud?Vil du stadig foretrække korthåret hønsehund hvis der bliver kuperingsforbud?

Ved ikke

Ja

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

Underordnet

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret

Nej

Vil du stadig foretrække korthåret hønsehund hvis der bliver Vil du stadig foretrække korthåret hønsehund hvis der bliver Vil du stadig foretrække korthåret hønsehund hvis der bliver Vil du stadig foretrække korthåret hønsehund hvis der bliver 

kuperingsforbud?kuperingsforbud?kuperingsforbud?kuperingsforbud?
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Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %
Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

13,1% 32

82,8% 202

4,5% 11

4,5% 11

1,2% 3

244244244244

34343434

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

Hvordan ønsker du dressuregenskaber på din korthårede hønsehund? Hvordan ønsker du dressuregenskaber på din korthårede hønsehund? Hvordan ønsker du dressuregenskaber på din korthårede hønsehund? Hvordan ønsker du dressuregenskaber på din korthårede hønsehund? 

Underordnet

Blød

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret

Meget hård

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder

Ved ikke

Lidt hård

Hvordan ønsker du dressuregenskaber på din korthårede Hvordan ønsker du dressuregenskaber på din korthårede Hvordan ønsker du dressuregenskaber på din korthårede Hvordan ønsker du dressuregenskaber på din korthårede 

hønsehund? hønsehund? hønsehund? hønsehund? 
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Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %
Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

7,0% 17

83,2% 203

15,6% 38

0,8% 2

0,0% 0

244244244244

34343434

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

Hvor skarp ønsker du din korthårede hønsehund?Hvor skarp ønsker du din korthårede hønsehund?Hvor skarp ønsker du din korthårede hønsehund?Hvor skarp ønsker du din korthårede hønsehund?

Underordnet

Meget skarp - går på ikke anskudt hår-/rovvildt

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret

Mindre skarp - apporterer dødskudt vildt

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder

Ved ikke

Skarp - tager anskudt hår-/rovvildt

Hvor skarp ønsker du din korthårede hønsehund?Hvor skarp ønsker du din korthårede hønsehund?Hvor skarp ønsker du din korthårede hønsehund?Hvor skarp ønsker du din korthårede hønsehund?
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Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %
Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

19,3% 47

81,6% 199

2,9% 7

11,9% 29

1,2% 3

0,0% 0

244244244244

34343434Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder

Underordnet

Jagtsøg - sammen med føreren

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret

Skovsøg

Stort søg

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

Ved ikke

Kort søg - under bøssen

Hvor stort ønsker du din korthårede hønsehund skal søge?Hvor stort ønsker du din korthårede hønsehund skal søge?Hvor stort ønsker du din korthårede hønsehund skal søge?Hvor stort ønsker du din korthårede hønsehund skal søge?

Hvor stort ønsker du din korthårede hønsehund skal søge?Hvor stort ønsker du din korthårede hønsehund skal søge?Hvor stort ønsker du din korthårede hønsehund skal søge?Hvor stort ønsker du din korthårede hønsehund skal søge?
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Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %
Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

24,6% 60

49,6% 121

1,2% 3

37,7% 92

7,0% 17

16,0% 39

2,9% 7

1,2% 3

244244244244

34343434Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

Forfølger kort

Hvordan ønsker du din korthårede hønsehund skal forfølge hårvildt?Hvordan ønsker du din korthårede hønsehund skal forfølge hårvildt?Hvordan ønsker du din korthårede hønsehund skal forfølge hårvildt?Hvordan ønsker du din korthårede hønsehund skal forfølge hårvildt?

Forfølger med hals

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret

Forfølger ikke

Forfølger på fod

Forfølger vedvarende

Ved ikke

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder

Forfølger på syn

Underordnet

Hvordan ønsker du din korthårede hønsehund skal forfølge hårvildt?Hvordan ønsker du din korthårede hønsehund skal forfølge hårvildt?Hvordan ønsker du din korthårede hønsehund skal forfølge hårvildt?Hvordan ønsker du din korthårede hønsehund skal forfølge hårvildt?
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Vælg den/de prøver/udstillinger du forventer din korthårede hønsehund Vælg den/de prøver/udstillinger du forventer din korthårede hønsehund Vælg den/de prøver/udstillinger du forventer din korthårede hønsehund Vælg den/de prøver/udstillinger du forventer din korthårede hønsehund 
skal kunne bestå / præmieres på.skal kunne bestå / præmieres på.skal kunne bestå / præmieres på.skal kunne bestå / præmieres på.

Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %
Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

68,9% 166

78,8% 190

78,4% 189

73,9% 178

2,5% 6

241241241241

37373737

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

ApporteringApporteringApporteringApportering

Ræveslæb

Almindelig apporteringsprøve

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret

Slæb- og apportering (VSA)

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder

Ingen

Udvidet apportering (JUA)

ApporteringApporteringApporteringApportering
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Vælg den/de prøver/udstillinger du forventer din korthårede hønsehund Vælg den/de prøver/udstillinger du forventer din korthårede hønsehund Vælg den/de prøver/udstillinger du forventer din korthårede hønsehund Vælg den/de prøver/udstillinger du forventer din korthårede hønsehund 
skal kunne bestå / præmieres på.skal kunne bestå / præmieres på.skal kunne bestå / præmieres på.skal kunne bestå / præmieres på.

Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %
Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

51,7% 124
77,5% 186
71,7% 172
53,8% 129
53,8% 129
7,5% 18

240240240240
38383838

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

Ingen

Brugsklasse mark

MarkprøverMarkprøverMarkprøverMarkprøver

Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder

Fuldbrugsprøve (FUV)

Åben klasse mark

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret

Vinderklasse mark

Ungdomsklasse mark

MarkprøverMarkprøverMarkprøverMarkprøver
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Vælg den/de prøver/udstillinger du forventer din korthårede hønsehund Vælg den/de prøver/udstillinger du forventer din korthårede hønsehund Vælg den/de prøver/udstillinger du forventer din korthårede hønsehund Vælg den/de prøver/udstillinger du forventer din korthårede hønsehund 
skal kunne bestå / præmieres på.skal kunne bestå / præmieres på.skal kunne bestå / præmieres på.skal kunne bestå / præmieres på.

Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %
Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

80,2% 190

41,4% 98

16,5% 39

8,9% 21

6,3% 15

11,0% 26

237237237237

41414141

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

Ingen

Bestå 20 timer 1000 meter spor

SchweissSchweissSchweissSchweiss

Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder

Schweissregister

Bestå 20 timer 400 meter spor

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret

Bestå 40 timer 1000 meter spor

Bestå 3 timer 400 meter spor

SchweissSchweissSchweissSchweiss
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Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %
Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

36,3% 86

47,7% 113

22,8% 54

17,3% 41

31,6% 75

18

237237237237

41414141

Se bilag 1 med kommentarer til spørgsmåletSe bilag 1 med kommentarer til spørgsmåletSe bilag 1 med kommentarer til spørgsmåletSe bilag 1 med kommentarer til spørgsmålet

Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder

Uvæsentlig med Derby prøve

Kender du Derby prøven - nej

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret

Kunne du tænke dig at deltage på Derby prøven - flere 

Kender du Derby prøven - ja

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

Andet (angiv venligst)

Kunne du tænke dig at deltage på Derby prøven - 1 gang

Derby (Korthaarklubbens Derby prøve)Derby (Korthaarklubbens Derby prøve)Derby (Korthaarklubbens Derby prøve)Derby (Korthaarklubbens Derby prøve)

Derby (Korthaarklubbens Derby prøve)Derby (Korthaarklubbens Derby prøve)Derby (Korthaarklubbens Derby prøve)Derby (Korthaarklubbens Derby prøve)
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Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %
Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

35,0% 84

62,9% 151

19,2% 46

0,4% 1

7,1% 17

240240240240

38383838

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

Hvilken præmiegrad forventer du din korthårede hønsehund skal kunne opnå på Hvilken præmiegrad forventer du din korthårede hønsehund skal kunne opnå på Hvilken præmiegrad forventer du din korthårede hønsehund skal kunne opnå på Hvilken præmiegrad forventer du din korthårede hønsehund skal kunne opnå på 

udstilling?udstilling?udstilling?udstilling?

Sufficient (Tilstrækkelig) - svarer til racens standard, men 

Excellent (fortrinlig) - meget tæt på den ideelle standard 

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret

Good (God) - racetypisk - god repræsentant for racen

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder

Uvæsentligt med udstilling

Very Good (meget god) - racetypisk - ingen væsentlige 

Hvilken præmiegrad forventer du din korthårede hønsehund skal Hvilken præmiegrad forventer du din korthårede hønsehund skal Hvilken præmiegrad forventer du din korthårede hønsehund skal Hvilken præmiegrad forventer du din korthårede hønsehund skal 

kunne opnå på udstilling?kunne opnå på udstilling?kunne opnå på udstilling?kunne opnå på udstilling?

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Excellent

(fortrinlig) - meget

tæt på den ideelle

standard for racen

Very Good (meget

god) - racetypisk -

ingen væsentlige

anatomiske fejl

Good (God) -

racetypisk - god

repræsentant for

racen

Sufficient

(Tilstrækkelig) -

svarer til racens

standard, men

besidder ikke de

generelt ønskede

karaktertræk

Uvæsentligt med

udstilling

Side 21 af 45



Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

150

150150150150

128128128128

Se bilag 2 med besvarelserSe bilag 2 med besvarelserSe bilag 2 med besvarelserSe bilag 2 med besvarelser

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret
Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

Beskriv hvilken psyke du ønsker din korthårede hønsehund skal have Beskriv hvilken psyke du ønsker din korthårede hønsehund skal have Beskriv hvilken psyke du ønsker din korthårede hønsehund skal have Beskriv hvilken psyke du ønsker din korthårede hønsehund skal have 

(fordele). Prioriter gerne. (fordele). Prioriter gerne. (fordele). Prioriter gerne. (fordele). Prioriter gerne. 

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder
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Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

143

143143143143

135135135135

Se bilag 3 med besvarelserSe bilag 3 med besvarelserSe bilag 3 med besvarelserSe bilag 3 med besvarelser

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret
Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

Beskriv hvilken psyke du IKKE ønsker din korthårede hønsehund skal Beskriv hvilken psyke du IKKE ønsker din korthårede hønsehund skal Beskriv hvilken psyke du IKKE ønsker din korthårede hønsehund skal Beskriv hvilken psyke du IKKE ønsker din korthårede hønsehund skal 

have (ulemper). Prioriter gerne. have (ulemper). Prioriter gerne. have (ulemper). Prioriter gerne. have (ulemper). Prioriter gerne. 

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder
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Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %
Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

47,6% 110

52,4% 121

231231231231

47474747

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

Køber du årbogenKøber du årbogenKøber du årbogenKøber du årbogen

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder

Ja

Nej

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret

Køber du årbogenKøber du årbogenKøber du årbogenKøber du årbogen

45,0%

46,0%

47,0%

48,0%

49,0%

50,0%

51,0%

52,0%

53,0%

Ja Nej
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Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %
Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

35,9% 78

64,1% 139

217217217217

61616161

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

Bruger du årbogen i avlsarbejde?Bruger du årbogen i avlsarbejde?Bruger du årbogen i avlsarbejde?Bruger du årbogen i avlsarbejde?

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder

Ja

Nej

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret

Bruger du årbogen i avlsarbejde?Bruger du årbogen i avlsarbejde?Bruger du årbogen i avlsarbejde?Bruger du årbogen i avlsarbejde?
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Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %
Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

42,0% 68

27,2% 44

13,6% 22

7,4% 12

40,7% 66

162162162162

116116116116

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

Hvordan læser du årbogen?Hvordan læser du årbogen?Hvordan læser du årbogen?Hvordan læser du årbogen?

Pokaler

Alt

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret

Kun resultater

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder

Sporadisk (hist og pist)

Kritikker

Hvordan læser du årbogen?Hvordan læser du årbogen?Hvordan læser du årbogen?Hvordan læser du årbogen?
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Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %
Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

14,6% 31
42,3% 90
37,6% 80
14,1% 30

213213213213
65656565

Fra 2012 kan du læse markprøvekritikker på hundeweb (internettet). Hvor vil du i Fra 2012 kan du læse markprøvekritikker på hundeweb (internettet). Hvor vil du i Fra 2012 kan du læse markprøvekritikker på hundeweb (internettet). Hvor vil du i Fra 2012 kan du læse markprøvekritikker på hundeweb (internettet). Hvor vil du i 
fremtiden læse markprøvekritikker?fremtiden læse markprøvekritikker?fremtiden læse markprøvekritikker?fremtiden læse markprøvekritikker?

Læser ikke kritikker

Årbog

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

Årbog og hundeweb

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret

Hundeweb

Fra 2012 kan du læse markprøvekritikker på hundeweb (internettet). Fra 2012 kan du læse markprøvekritikker på hundeweb (internettet). Fra 2012 kan du læse markprøvekritikker på hundeweb (internettet). Fra 2012 kan du læse markprøvekritikker på hundeweb (internettet). 
Hvor vil du i fremtiden læse markprøvekritikker?Hvor vil du i fremtiden læse markprøvekritikker?Hvor vil du i fremtiden læse markprøvekritikker?Hvor vil du i fremtiden læse markprøvekritikker?
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Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %
Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

40,3% 93

33,8% 78

26,0% 60

231231231231

47474747

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

Ved ikke

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder

Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

Nej

Ønsker du fortsat at købe årbogen i nuværende form?Ønsker du fortsat at købe årbogen i nuværende form?Ønsker du fortsat at købe årbogen i nuværende form?Ønsker du fortsat at købe årbogen i nuværende form?

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret

Ja

Ønsker du fortsat at købe årbogen i nuværende form?Ønsker du fortsat at købe årbogen i nuværende form?Ønsker du fortsat at købe årbogen i nuværende form?Ønsker du fortsat at købe årbogen i nuværende form?
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Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %
Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

5,7% 9

7,6% 12

12,0% 19

17,7% 28

24,7% 39

17,1% 27

19,6% 31

158158158158

120120120120

400-450 kr

150-200 kr

Hvor er din grænse for prisen på årbogen i nuværende form?Hvor er din grænse for prisen på årbogen i nuværende form?Hvor er din grænse for prisen på årbogen i nuværende form?Hvor er din grænse for prisen på årbogen i nuværende form?

300-350 kr

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

450-500 kr

200-250 kr

350-400 kr

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder

250-300 kr

Hvor er din grænse for prisen på årbogen i nuværende form?Hvor er din grænse for prisen på årbogen i nuværende form?Hvor er din grænse for prisen på årbogen i nuværende form?Hvor er din grænse for prisen på årbogen i nuværende form?
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Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

100

100100100100

178178178178

Se bilag 4 med kommentarerSe bilag 4 med kommentarerSe bilag 4 med kommentarerSe bilag 4 med kommentarer

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret
Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

KommentarKommentarKommentarKommentar

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder
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Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %Besvarelses %
Antal Antal Antal Antal 

besvarelserbesvarelserbesvarelserbesvarelser

100,0% 114

99,1% 113

95,6% 109

93,0% 106

114114114114

164164164164

Hvem er du?   Du kan vælge at udfylde med navn, adresse, tlf. og email eller du kan Hvem er du?   Du kan vælge at udfylde med navn, adresse, tlf. og email eller du kan Hvem er du?   Du kan vælge at udfylde med navn, adresse, tlf. og email eller du kan Hvem er du?   Du kan vælge at udfylde med navn, adresse, tlf. og email eller du kan 

vælge at være anonym, så lader du bare være at udfylde.   Blandt de der oplyser navn vælge at være anonym, så lader du bare være at udfylde.   Blandt de der oplyser navn vælge at være anonym, så lader du bare være at udfylde.   Blandt de der oplyser navn vælge at være anonym, så lader du bare være at udfylde.   Blandt de der oplyser navn 

E-mail

Navn

Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?Korthaarklubben - Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund?

Ikke besvaretIkke besvaretIkke besvaretIkke besvaret

Tlf.

Besvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses mulighederBesvarelses muligheder

BesvaretBesvaretBesvaretBesvaret

Adresse

Hvem er du?   Du kan vælge at udfylde med navn, adresse, tlf. og Hvem er du?   Du kan vælge at udfylde med navn, adresse, tlf. og Hvem er du?   Du kan vælge at udfylde med navn, adresse, tlf. og Hvem er du?   Du kan vælge at udfylde med navn, adresse, tlf. og 

email eller du kan vælge at være anonym, så lader du bare være at email eller du kan vælge at være anonym, så lader du bare være at email eller du kan vælge at være anonym, så lader du bare være at email eller du kan vælge at være anonym, så lader du bare være at 

udfylde. Blandt de der oplyser navn og adresse vil der blive trukket udfylde. Blandt de der oplyser navn og adresse vil der blive trukket udfylde. Blandt de der oplyser navn og adresse vil der blive trukket udfylde. Blandt de der oplyser navn og adresse vil der blive trukket 

lod om 2 gavekort på kr. 500,-lod om 2 gavekort på kr. 500,-lod om 2 gavekort på kr. 500,-lod om 2 gavekort på kr. 500,-

88,0%

90,0%

92,0%

94,0%

96,0%

98,0%
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102,0%

Navn Adresse Tlf. E-mail
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Bilag 1 – Spørgsmål 15 

Derby (Korthaarklubbens Derby prøve) 

 

Mener ikke at det er en prøve vi har brug for. 

en uanvendelig prøve, som ikke siger noget (uro i snor  dog undtaget) 

Har hørt om prøven, men har ikke været på en derby prøve før. 

kender den ikke men kunne måske komme til det. Har ikke kunnet finde noget om den 
Såfremt derby prøven skal indføres, mener jeg at det skal have konsekvenser såfremt psyken ikke er i 
orden eller at hunden har diskvalificerende fejl på eksteriør skal hunden stoppes fra prøver og udstilling. 

har deltaget 
Har deltaget en gang (med godt resultat). Men tror ikke jeg vil stille med en anden hund, før der er er større 
klarhed over, hvad prøven kan bruges til og hvad man får ud af at stille hunden. 

Jeg kan ikke se hvad den give når vi har alle de andre prøver . 

Kan måske bruges af opdrættere - men så burde disse invitere hunde fra deres kuld til prøve. 
Derby prøven kunne være en rigtig god start prøve for nye medlemmer, men der skal være folk der forstår 
at dømme prøven og andre der tager sig af hundeførerne. 

Det burde være mindstekravet for at man kunne avle på sin korthaar at den var præmieret på Derby prøven. 
Har deltaget een gang i den danske prøve og deltager aldrig igen. Har også praktisk kendskab til den tyske 
prøve. 
Derby prøven er endnu blot en prøve for aktive hundeførere, idet hundens egenskaber overskygges af 
førerens dressurarbejde. Vi har fuldt sortiment af anerkendte prøver/udstillinger som til fulde beskriver 
hundens egenskaber jagtlig og avlsmæssig værdi. NB: Flere prøvetyper for færre medlemmer !! 
Hvis derby prøven er en bredere bedømmelse af hundens evner og mentalitet så er det klart mere 
interessant end de almindelige prøver, og derfor vil man også opnå større deltagelse fra medlemmerne 

Vi har ingen brug for derby prøven, og slet ikke når man ikke kan finde ud af at dømme den. 
Den dag det får konsekvenser for den enkelte hund, hvis ikke den lever op til målsætningen i en 
anlægsprøve, samt at samtlige hvalpe skal stille på en prøve, for at få et mere fyldestgørende statistisk 
resultat på det enkelte kuld .Den dag, dette bliver gennemført støtter jeg en anlægsprøve. 

Meget vigtigt med anlægsprøver, Også VJP og HZP 
Med hensyn til markprøver, er det ønskeligt at hunden kan bestå fuldbrugsprøven med, men der er mange 
forskellige ting som skal "falde i hak" for at dette kan opnås. F.eks. om der fugle til de prøver med deltager 
og at der kan være noget forskel på, hvordan en markprøvedommer bedømme den enkelte hund. Ikke 
mindst held. Og til sidst kræver, det at fører og hund har trænings muligheder. 
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Bilag 2 - Spørgsmål 17: 
Beskriv hvilken psyke du ønsker din korthårede hønsehund skal have (fordele). Prioriter gerne. 
 
Afslappet, børnevenlig, snakke med alle mennesker, noget vagtsom uden at være bidsk, dressurbar 
Den skal være kontakt søgende, være meget energisk samtidig god til at koble af igen. 
stærk 
Sterling 
1. Omgås andre hunde 2. Omgås mennesker, alle aldre 3. Rolig hjemme 4. Måske lidt vagtsom 
rolig i hjemmet - hvile i sig selv - venlig over for hunde, børn, og mennesker 
den skal hvile i sig selv 
Samarbejdsvillig og dressurbar, rolig og afbalanceret, reel over for mennesker og andre hunde 
1 et godt sind. 2 rolig af natur. 3 go til børn. 4 gider arbejde for ejer. 
Den skal være nervefast, samt hvile i sig selv når den ikke skal arbejde samtidig med at den har lidt 
vildskab når den skal arbejde. Den skal være dressurbar. 
 
Blødhed  nærvær  trofast  udholdenhed 
Glad hund. Faste nerver. God familiehund - og rolig inden døre. Stor vandpassion. Villig apportering af ræv. 
1. afbalanceret 2. Dressurbar 3. robust 
rolig nervefast 
Robust og nerve fast 
Den skal være rolig i hjemmet og venlig mod børn. Være klar når man er på jagt eller til træning. 
stærk 
Velafbalanceret, familie hund, skarp når det gæller jagt 
stærk, gerne alfahund 
Der skal være ro i hunden. Let dressurbar 
en glad hund 
skarp - hurtig - god jagthund - god familiehund 
Nysgerrig, tør går frem ad, glad forstår et nej uden at der skal tages for hårdt fat i den og uden dens verden 
"bryder helt sammen" , nem at dressere uden at være for blød. At den "elsker" at komme ud og gå 
tur/træne/jagt/ prøver/udstilling. Prøve noget nyt. At den tør sige fra over fra andre hunde, hvis disse er for 
påtrænge. F.eks. en tæve som siger fra over for en han som er meget nærgående. 
Stabil Ikke for varm i temperamentet Kontaktsøgende 
lige frem og ligevægtig 
rolig mentalt velafbalanceret 
Familiehund - omgængelig - acceptere andre hunde - stabil adfærd 
rolig fastbevelser omgængelig 
Det skal være en glad og lydig hund 
rolig afbalanceret 
Rolig, i balance, nem dressurbar, kontaktbar. 
En korthår skal være rolig og velafbalanceret, når den er i line og står på post. 
1 fri og glad ved mennesker 2 samarbejdsvillig 3 dressurbar 
God familiehund, god dressurbarhed 
Er hovedparten af tiden familiehund. Skal derfor være rolig og afbalanceret i hjemmet. 100% tryghed i 
forhold til hjemmets såvel som fremmede børn. Når jagttøjet findes frem skal det være den "spændte 
fjeder", der udløses, og hunden skal med sin jagtlyst arbejde hårdt for sin fører  gennem hele jagtdagen. 
On - off. Jagtivrig men ro i hjemmet. Venlig og omgængelig. Gode nerver. Tidlig dressurbar. Lidt reserveret. 
god til mennesker endnu bedre til børn. Rolig, afbalanceret. 
1. Nervefast 2. Rolig i omgang med andre hunde ( slås ikke) 3. Tålmodighed 
Dressurbar apporteringsvillig omgængelig for familie rolig og selvbevidst 
Robust og nervefast,( tolerant, nysgerrig ) 
Robust og omgængelig mennesker/dyr 
Rolig, omgængelig, kontaktsøgende . 
Den skal have et roligt temperament over for mennesker og artsfæller.  Stor jagtlyst. Nem at arbejde med. 
Det var derfor jeg valgte en korthåret hønsehund for små 5 år siden og nu har valgt at få hvalpe på min 
første hund. 
Robust i alle situationer Omgængelig med andre hunde, husdyr og mennesker. 
Godt temperament, klog, dressubar, jagtlyst 
Godt sind. God familiehund. Arbejdsglæde. Samarbejdsvilje. 
Jeg ønsker at (jeg har lige fået en ny hvalp) den må beholde sine evner til at modtage jagtdressur og 
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samtidig skelne imellem jagt og familie 

stærk, børnevenlig, i det hele taget omgængelig 
stabil, omgængelig 
godt temperament 
afbalanceret i alle situationer 
En korthåret skal være stille og rolig i hjemmet, kunne med andre hunde og børn/mennesker, og vær 100% 
klar når det er tid til at gå på jagt og prøver, skal kunne gå i krat uden at tøve, vand må ikke vær et problem 
Glad og fri ikke trække sig ved noget den er ubekendt med 
Ikke nervøs men rolig og afbalanceret (ses lidt for ofte hos korthår) Selvstændig Robust 
Den skal være en familie hund. 
- Stabil psyke/nerve fast, så den fint kan håndtere både jagt- og familieliv - Dressurbar, men også 
selvstændighed. - Vagtsom, men ikke vagthund. - Møder andre hunde og mennesker positivt. - Glad og frisk 
og med på lidt af hvert. 
Fast stand kontant apport fra land og vand en god vildtfinder gode spor egenskaber 
skal kunne omgås børn uden problemer, kunne være alene hjemme, og efterlades i bilen, og omgås andre 
hunde det viser om hunden er i balance 
Let dressurbar, men stadig med stor arbejdsglæde/-iver (det er lettere at pille af end lægge til) I stand til at 
omstille sig forskellige situationer. F.eks. Højt aktivitetsniveau på marken/på jagt, forholder sig i ro på post, 
andejagt mm og ikke mindst kan slappe af og lade op, når den ikke er "PÅ" (hjemme, i bilen mv.) 
Omgængelig og tolerant i forhold til andre hunde og mennesker. 
Rolig og afbalanceret under alle forhold 
nervefast, selvstændig 
Være rar og omgængelig både med mennesker og andre hunde Kunne slappe af hjemme Være skarp på 
jagt Være selvbevist 
skal kunne hvile i sig selv . 
den skal være rolig i hjemmet , ikke løbe på væggene, den skal kunne lære at apportere alt vildt, minus 
råvildt, familiehund 
Selvstændig, men dressurbar. Skal være nervefast, rolig og afbalanceret når den ikke er i brug, i bil hjem 
eller afdækket. Skal være 100% på når den er i sit rette element på jagt eller på prøve. Gerne reserveret, 
men ikke aggressiv over for andre mennesker som dyr. 
Skal vide at der er andre der er højere rangeret i "familien" Hunden skal kunne hvile i sig selv. Hunden skal 
være rolig og afbalanceret 
Synes de generelt er blevet for bløde - har for lidt selvtillid. For lidt gå på mod. 
Nem at dressere, gode jagtlige egenskaber og god til familiehund 
Ro, overblik og velafbalanceret 
1. prioritet er et kærligt og nysgerrigt sind 2. Hunden skal have tilpas med vilje og selvstændighed. 
nervefast. skal kunne tåle en fast med kærlig hånd gennem dressurforløbet. Her tænkes specielt på 
tvangsapporteringen der er en absolut nødvendighed hvis man ønsker en brugbar jagthund. 
God psyke,: hundens skal udvise ophøjet ro, være rolig i hjemmet hvile i sig selv, være afbalanceret, være 
dressurbar og arbejdsvillig når det forlanges af den, stor vandpassion og sporlyst. 
Venlig, glad og altid klar. 
En god psyke 
vi skal have noget mere vandpassion i vores korthår 
rolig og stærk 
Det skal være JAGT hunde vi avler til jægeren 
God robust psyke, så den tåler almindelig dressur, og ikke bliver nervøs ved omkring værende hændelser. 
F.eks. støj, bevægelser, personer mm. 
Må gerne være livlig, fast stand, kærlig, udholdende, nærkontakt. 
Skal være en god/fantastisk jagt og brugshund, som har et godt temperament, Skal samtidig være en 
familiehund med et godt sind, og en hund man kan stole på. 
Rolig og stabil 
hunden skal være let dressurbar og kunne arbejde selvstændig. Skal kunne gå stort. Skal kunne omgås 
andre hunde, dyr og mennesker 
Må ikke være nervøs/sky bange ved uventede situationer. 
den skal være rolig og god familie hund  og lærenem og gode jagtegenskaber 
Rolig, glad med aktiv logring. Sidstnævnte pynter tillige på stilen. Må gerne give hals af ukendte personer 
på familiens domicil. 
En rolig hund. En hund der er nervefast, Let at have i hjemmet. Søger god kontakt under jagt. Ingen piben 
under trækjagt. 
Nervefast  Dressurbar Rolig i Hjemmet 
Dressurbar, ikke blød. 
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god ,stabil, 
Han skal være børnevenlig, og rolig over for andre hunde . Han skal tilpasse sig i huset, så familien trives 
god psyke. 
Rolig  og afbalanceret - koncentreret når den sættes på en opgave 
Halen oppe her kommer jeg rolig omgængelig 
Passe godt ind i familien og ikke være sky eller aggressiv af nogen art. Kan modtage en form for dressur 
der ikke er for hård. 
Den skal være i psykisk balance, og kunne tåle en større skideballe 
Min korthårede skal have en god psyke 
rolig og omgængelig både hjemme og på jagt. Kontaktsøgende med en vis grad af selvstændighed/selvtillid. 
(der må gerne være lidt her kommer jeg ) 
Rolig og dressurbar for alle jægere. god alsidig jagt hund 
nerve fast 
Familievenlig, jagtegenskaber 
en hund med "tænd og sluk" livlig og arbejdsom på prøve og jagt rolig i hjemmet 
skal være jagt og familiehund. 1 
en hund alle kan dressere, God familie hund ALLE kan omgås, 
Den skal kunne skelne mellem at være på jagt og være i hjemmet omgivet af børn og gæster. 
Stærk psyke, skal kunne hvile i sig selv. On når der er behov og off når den er hjemme. 
god stabil psyke, rolig og velafbalanceret 
Skal hvile i sig selv. Rolig og velovervejet Omgængelig Selvsikker 
god psyke 
Skal ikke være bange for bil 
god psyke 
Ro, samarbejdsvilje og overskud. 
psyken skal være i orden . en glad hund . let omgængelig . 
velafbalanceret 
Hunden skal kunne være modtagelig for dressur uden at ´blive trodsig eller trykket. Derudover skal hunden 
være familiehund når den ikke er på arbejde. Skal kunne abstrahere fra støj og andre generende indfald 
under jagt /eftersøg. Hunden skal være glad for mennesker og skal kunne omgås disse. 
skal være en stabil hund som skal kunne være sammen med børn og andre hunde må gerne være fræk og 
kunne tåle at blive talt hårdt til. 
skal kunne omgås børn og andre hunde og være kærlig familiehund.  jagt skarp på jagtiver. vagtsom. 
frisk fri og nysgerrig med stor gå på mod. Godmodig og børnevenlig 
omgængelighed. Det vil sige samarbejdsvillig (dressur) rolig i hjemmet, tillidsfuld over for menesker, 
tolerant over for andre hunde og dyr, 
Meget dressurbar, med stor arbejdslyst, 
En robust psyke, hvor hunden ikke er bange for andre mennesker, hunde og andre dyr. Hunden må kunne 
føres sikkert gennem miljøer den ikke før har stiftet bekendtskab med. Hunde der ufortrødent går i vandet 
hele jagtsæsonen igennem. 
1. Mentalbalance: rolig i dagligdagen og have overskud til arbejdsopgaver 2. Kontaktsøgende både over for 
ejer/ familie samt gæster. 
Rolig og opmærksom 
skal være nem at dressere og være en god familiehund. robust og en god psyke. 
Familie hund, Let dressurbar - lydig 
Skal være stabil i forhold til stresspåvirkning 
Stærk psyke. vagtsom, dressurbar, omgængelig, overfor voksne, børn, andre hunde og dyr i hjemmet, god 
koncentrationsevne. 
Stærk psyke, vagtsom, god evne til koncentration, omgængelig, overfor folk, børn og andre hunde/dyr. 
Ikke lade sig påvirke af uro og støj 
En god, blød og harmonisk psyke. Hunden er nysgerrig også over for fremmede ting/mennesker. Men kan 
også forstå et NEJ uden at "bryde sammen". Hunden kan arbejde selvstændigt/sammen med fører også 
selv om der er en makkerhund f.eks. til marktræning/prøve/jagt. 
dressurbar letført samarbejdsvillig 
Den skal være en god jagthund, familiehund og samtidig være prøvehund og kunne skelne mellem hvornår 
man går på jagt eller er til prøve.  Den skal kunne tåle lidt skældud uden at blive angst men også forstå når 
man er rigtig glad for det arbejde den laver. Det er en god hund 
En hund med gode kontakt egenskaber og et pleaser gen. 
den skal have en god psyke 
Den skal være rolig og omgængelig i hjemmet. På jagt skal den være effektiv samt besidde viljen til at blive 
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ved uanset terræntype (brombær). Det skal være en hund der udstråler her kommer jeg. 

Rolig og afbalanceret i hjemmet 
Glad 
Rolig, velafbalanceret, hviler i sig selv 
1.Rolig i hjemmet 2.Venlig over for andre hunde børn og gæster. 3. Vilje til at løse en jagtopgave = Jagtlyst. 
4. Vedholdende i apporteringsopgaver, spor og vandarbejde. 
Ro ved ophold i hjemmet. Venlig overfor familien, gæster og børn. robusthed på at løse varierede 
jagtopgaver.  
Let dressurbar. Omgængelig i familie(børn) og over for andre hunde. Mental stærk i forhold til stærk trafik, 
kanonslag, tordenbrag m.m. 
Skal være dressurbar. Må gerne være selvstændig. Skal være glad for børn. 
en meget stabil psyke 
Rolig og imødekommende over for det ukendte 
1 rolig og afbalanceret i snor og i hjemmet 2 arbejdsvillig sammen med fører 
En stærk psyke - afslappet og dressurbar 
god stærk psyke 
en der er til at omgås og den er til at have i familien uden den fare rundt på væggene 
Må ikke være bange for noget, ikke skud ræd. 
Den skal være rolig i hjemmet, bilen og hundegården. Slappe af når den ikke bliver brugt til det som den er 
skabt til - jagt 
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Bilag 3 - Spørgsmål 18: 
Beskriv hvilken psyke du IKKE ønsker din korthårede hønsehund skal have (ulemper). Prioriter gerne. 

 

Bidsk, nervøs, ingen piberi, ingen halsen i hundegård 

Dominans, piberi. 

blød 

Overflødig spørgsmål 

1. Aggressivitet 2. Piberi 

urolig i hjemmet - pibe hverken i bil, på jagt, hjemme, eller på prøve - aggressiv - sky - 

urolig forvirret pibende nervøs 

Pibende og hylende, bidsk og aggressiv, hårvildt fikseret. 

1  aggressiv. 2 ulydighed. 3 langsom opfattende. 4 skal ikke slagte katte og andre dyr. 

Den må ikke være nervøs eller aggressiv. 

 

Aggressivitet  skyhed  egenrådig 
Hunden må ikke være trykket. Må dog heller ikke være for hård - skal være lydig og må ikke knurre af sin 
fører eller andre mennesker. Må ikke pibe (hyle) under andejagt og bilkørsel. 

1. Aggressiv 2. Overtændt (hyle i snor, brænde varm) 

skyhed 

Den skal ikke være nervøs. 

svag 

aggressiv, sky, usikker. 

nervøs, pib/hyle, 

Må ikke være aggressiv Må ikke pibe 

aggressiv 

skudræd - for blød 
Aggressiv, angst, bange, for blød at dressere, ment at "dens verden ikke bryder sammen", hvis den får et 
nej. Eller alt for "hård" så den ikke er til at dressere. Det modsatte af det, der er beskrevet ovenstående. 

Overtændt  Aggressiv Piberi 

urolig i bilen, piberi ved fod. 

urolig inde og i hundegård ingen piben 

bidskhed - nervøsitet - ikke støjende/gøende 

blød og rådvild kryber angstbider 

Den skal være fast og rolig i skud 

urolig piberi sjavlehund 

Stedotyp/resløs adfær, pibne, 

Den skal ikke pibe når man står på post 

1 angriber andre dyr og mennesker 2 hård og  vanskelig at dressere for almindelige jægere 

Ingen piberi 
Ethvert tegn på nervøsitet og bidskhed såvel i forhold til mennesker som andre hunde skal fjernes 
fuldstændigt og kan under ingen omstændigheder accepteres! 

Må ikke være aggressiv. Nervøs og hylende. 

nervøs, rastløs, aggressiv 
1. Skal ikke besidde ruhårs egenskaber f.eks. for stor hårdhed over for andre hunde, mennesker eller vildt. 
Og ikke aggressiv 

Piben urolig bange for vand 

Angst, usikker, sky 

nervøs/aggressiv - veg på jagt ift. opgaver 

Hunden må ikke pibe 

Skudræd, piben, utidig gøen vigende adfærd. 
Arrigt temperament over for mennesker og artsfæller. Det er heldigvis meget sjældent vi ser det blandt 
vores hunde. Ikke samarbejdslysten. Piber/hyler. Specielt når man står på post. 

Må ikke være febrilsk Må ikke pibe vedvarende 

Dårligt temperament, svær at dressere, aggressiv, angst 

Aggressivitet. Angst 

at den bliver bidsk 

dårlige nerver 

enhver form for svagt væsen 

ingen piben rolig i bil hjem og hundegård 
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En korthåret må ikke vær for blød/sky men heller ikke aggressiv 

kommer med halen medlem benene og trækker sig for det ubekendte 

Nervøs Ikke selvstændig Aggressiv 

Hvor den ikke kan være sammen med andre hunde, uden at skulle knurre og kom op slås. 

- Det modsatte af ovenstående. - Overtændt 

veg temperament aggressiv dårlig rejsning dårlig eksteriør 

hvis hunden ikke kan leve op til det jeg har beskrevet i punkt 17, vil den ikke blive gammel hos mig. 

Aggression over for hunde og mennesker Nervøsitet 

Går og piber og kan ikke slappe af . Vil være på hele tiden både ude og inde. 

ikke aggressiv 

Nervøs Må ikke være pibende Må ikke være uvillig til sporarbejde Må ikke være uvillig til vandarbejde 

bidsk  piber sky 

temperamentet skal være kontrolleret aflivning af hårvildt, 

Udressurbar og vild Aggressivitet. Vag og passiv. Uselvstændig. 

Må ikke være "alfa" han/tæve Der må ikke være for meget "damp" i hunden. 

Bidske - uomgængelige 
Problem er at mange korthårshunde på praktisk jagt begynder at jage selvstændigt, og går urimeligt langt 
fra føreren i f.eks. skov. Hvis hanhundene bliver for store, ses det desværre, at de går på selv frisk råvildt. 
Det kan selvfølgeligt ikke undgås, og de skal selvfølgeligt tage anskudt råvildt. Men nogle af hanhundene er 
efter min mening for store og hurtige. 

Nervøs og hele tiden urolig 

Sky, meget blød, bidsk, nervøs. 
For bløde hunde - er efter min mening for vanskelige at dressere. For hårde/skarpe hunde - kan ofte have 
problemer i omgang med andre hunde. Den skal tit og ofte sættes på plads. 

Nervøs og aggressiv, tåler ikke andre hunde, lader sig ikke berøre, tåler ikke børn, halser på alt og alle, 

Aggressiv over for andre hunde og mennesker 

Bange og usikker 

aggressiv og urolig 

Hunde der piber i snor. 

aggressiv, går på alt levende vildt, nervøs, bange, skudræd. 

Skal ikke være aggressiv. 

nervøs aggressiv 

Ikke selvstændige hunde. 

Ikke bide i angst. Ikke trygge ved fremmede mennesker. 

at de hyler og er bange bidske 

Aggressiv, nervøs, urolig og  pibende. 

En nervøs hund. 

Forfølger hårvildt ukontrolleret. Kan ikke være alene Må ikke være bidsk 

Blød og en der piber og er urolig. 

ikke aggressiv, bidsk 
Han må ikke styre huset, når der kommer gæster i huset. Han må ikke være skud ræd. Han skal vide sin 
plads, og at ejeren er førerhunden, når vi arbejder sammen 

Angst  Urolig. 
Pibet og tystende oppe på tæerne - det bedste man kan sige om en korthår er, at den kan slappe af og hvile 
i sig selv! 

nervøs og hys 

Ønsker ikke en børste der skal prøve grænser af hele tiden, både over for mennesker og andre hunde. 

Sky og krybende hunde ønskes ikke 
udfarende adfærd mod andre hunde. tilbageholdene overfor vildt. lille selvtillid eller sky over for fremmede 
folk 

Aggressiv over for Mennesker og andre Hunde 

Bidsk, aggressiv 

hyper aktiv og udressurbar 

aggressiv over for mennesker og andre hunde. 

Gider ikke have en af de der forfærdelige pibedyr man møder i racen. 

Ønsker ikke hund der ikke kan omgås børn samt udviser aggressiv adfærd i hjemmet. 

Skarp og usikker på mennesker. 

aggressiv 

nervøs 
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Angst Usikker Nervøs 

må ikke være aggressiv over for dyr og mennesker. 

vil ikke komme hen til folk/børn 

Utidig piben, gøen og halsen. Signalere underskud. 

ikke nervøs. ikke bidsk. ikke uopdragent 

nervøsitet, som eks resulterer i piberi. 
Hunden skal ikke være nervøs eller sky. Hunden skal heller ikke være aggressiv hverken over for andre 
hunde eller mennesker. 

Den skal ikke pibe. Må gerne være lidt mere selvstændig . 

piber. manglende selvstændighed. urolighed. 

nervøs og aggressiv 

aggressiv, pibende og gøende, hård og voldsom, 
En urolig hund som aldrig hviler i sig selv under jagt eller i hjemmet. Det er meget væsentligt at en korthår 
ikke piber/hyler 
En hund der trækker sig bevidst så snart den løber ind i situationer den ikke har prøvet før. Angst bider, 
hunde der lider af separations angst. Hunde der ikke vil gå i vand. 

1. Aggressivitet over for andre hunde og mennesker. 2. Piben i dagligdagen og på jagt/prøve. 

Opfarende og sky 

Ikke aggressiv over for mennesker og dyr. 

Vild, manglende evne til dressur Stort gående 

aggressiv 

bidskhed, over for folk, børn og hunde og andre husdyr, meget blød/blød og ikke for selvstændig. 

Hårdhed/bidsk overfor andre hunde og folk. Meget blød/blød, angst og så ikke "for" selvstændig 

Må ikke være skudræd 

Det modsatte ovenstående og bestemt ikke aggressivitet. 

krybende hårdmundet pibende 
Den skal ikke være sky og angstbider. Den skal heller ikke være en møg køter der har hø i ørerne og ikke vil 
høre hverken på jagt eller på prøve. Den skal være dressurbar 

Ønsker ikke en aggressiv eller nervøs adfærd. 

Det modsatte pkt. 17. 

Ingen piberi. 

bidsk 

nervøs, urolig hjemme, piber i snor og på jagt, bidsk 
Urolig i hjemmet. Aggressiv overfor mennesker og andre hunde. Piben og halsen. Bliver trykket hvis man 
beder den om at løse en opgave= ingen eller kun lidt jagtlyst. 

nervøsitet. vigende væsen ved omgang med mennesker, vildt og nyt i omgivelserne. 

Aggressivitet og "piberi" er uønsket. 

Må absolut ikke være skudræd. Må ikke bide efter andre hunde. 

bidsk og uligevægtig 

Må ikke være aggressiv 

1 skarp over for mennesker og andre hunde 2 hård psyke under dressur 

Blød psyke - urolig 

skal ikke pibe skal tåle at blive dresseret 

Må ikke være skudræd. 

Ingen piben Ikke være urolig Have et mentalt overskud 
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Bilag 4 - Spørgsmål 25: Alm. Kommentarer 
 
Lav hvalpetræning for nye korthårs ejere. 
Alle skal fotograferet for HD 
Bryder mig ikke om den med sort 
en god brugshund 
Om korthåren(alle stående hønsehunde) skal have en fremtid så må vi til at lave hunde til jægeren og ikke 
som nu hvor det er hurtigløber og sportshunde. Havde håbet at dette spørgeskema også var kommet ud til 
folk ved dressurkurser og jagtforeningsmøder 
der bør tilbydes en mentorordning, således at nye hundeejere skal have hjælp til dressur af erfarne 
hundeejere 
Jeg mener at det er forkert at vi skal til at avle den korthåret hønsehund mindre. For det første har vi en 
standard som vi ikke kan afvige fra, for det anden har jeg den opfattelse det er meget nemmere at havde en 
stor hund frem for en mindre inde i huset, da en stor hund ofte er mere rolig. Derfor er det meget vigtig at vi 
avler jagthunde der har en on/off knap. Det jeg mener med det er, at vi skal avle nogle hunde der kan 
slappe af når de er i hjemmet eller når de går snor til en prøve eller på jagt (off) og den samme hund skal 
kunne arbejde med fuld kraft når vi er på prøve/jagt (on). Det er en meget større udfordring end at skulle 
avle dem mindre, vi vil også på sigt kunne sælger flere hvalpe. Det hjælper ikke at vi avler dem mindre hvis 
folk ikke kan styre. Jeg synes vi skal beholde den størrelse vi har nu (standard) og bruge vores kræfter på at 
avle hunde som den almen jæger kan bruge og ikke kun hunde til konkurrence. For hvis vi gør det så vil 
hvalpe tilgangen kun blive mindre og det er der ingen som elsker den korthåret hønsehund der håber. 
har ikke købt min første korthåret endnu, men leder. 
Det jagtlige skal altid prioriteres forud for det udstillingsmæssige - det er jo pga. jagt, vi har hunden. 
har først lige bestilt en korthår, glæder mig meget til at arbejde med den. 
avles for mange hvalpe hvor forældrene ikke har vist resultater på prøve . Eks fuldbrugsprøve -udstillinger 
manglende HD foto 
pensionister burde have nedsat kontingent. 
Elsker alle hunde, men den korthårede står højst. 
Endvidere synes jeg, at det er meget vigtigt at det er sunde, stærke og robuste hunde som bruges i avlen. 
At der lægges vægt på, ud over det som tidligere er beskrevet uden det psykiske, at korthåren er en sund, 
stærk og robust hund. Hunde med arvelige sygdomme f.eks. cancer, allergi, tand fejl , HD under B må ikke 
bruges i avlen. 
Må ikke være for overtændt. Nem at få til at apportere. Vandpassion Sporvilje  Vil vi havde sportshunde 
eller vil vi lave brugshunde til den ganske almindelige jæger ?  Hvis det er jagt / brugshunde; så lad anlæg, 
brugsegenskaber og sundhed komme i første række. Hvordan skal fælles markprøve regler tolkes? Skal en 
kontinental hund, der går i passende fart og stil i et godt jagtlig søg kunne dømmes ned over for en hund, 
der går med 140 km/t. 250 m. til hver side? Er større og hurtigere bedre?  Og med hensyn til farver. Der har 
vi så stærkt et kort, som vi slet ikke udnytter. Dér synes jeg godt, vi kunne være mere åbne. 
Mindre tysk blod. Sorte korthår passer ikke ind. 
Den skal være mere vildtbegærlig. Vi skal ikke gå så meget op i udstilling, mere i jagt det er det vi skal 
bruge den til. 
Det skal være en robust hund 
Uanset svar syntes jeg ikke om sorte korthår. Og jeg syntes at man skal bevare en ædel hund. 
den korthårede hønsehund er blevet en sports hund som den almindelige jæger ikke kan bruge til noget, de 
går alt for hurtigt og stort. Sorte individer er aldeles uønsket, man har nu i 100 år forsøgt at avle den farve 
ud af racen, det er lykkedes, så begynder man at hente sorte hunde i udlandet, det er at tage pis på andres 
arbejde med racen. 
Vi har med en fantastisk race at gøre. Har stort set alt det som alle andre racer til sammen er i besiddelse 
af. Derfor skal vi være bedre til at promovere dette i forhold til eksempelvis de mange der "kun" vælger en 
stødende hund. 
Vil gerne have en smuk og elegant stående hund med de rigtige brugsegenskaber. En race som også kan 
bruges af almindelige jægere og ikke kun af tophundefolk. Vi mangler at få bredden til at interessere sig for 
vores race. Der skal gøres et stort stykke avlsarbejde med at avle rolige og dressurbare hunde. Desværre 
ses alt for ofte at alm. jægere ikke magter at bruge de hysteriske hunde som sikkert i en markprøve 
interesseret jægers hænder vil udvise den rigtige tænding. Jeg syntes at en Korthår skal have en størrelse 
og kropsbygning der udviser robusthed og elegance. Hovedet skal passe til kroppen. Jeg syntes desværre 
de nuværende hunde har for små og fladskallede hoveder og desuden er kroppen blevet for lidt muskuløse. 
Vedr. Korthaarklubben syntes jeg klubben skal lave nogle sæt med agerhønsepar og burer som vi 
medlemmer så kan købe. Det er desværre ikke alle der lige kan lave og have tid til at opfinde og fremstille " 
den lille udsætning" fra bunden af. 
Vores race er efterhånden avlet til så stor fart på marken, at den næsten er blevet som en engelsk hund, 
måske burde vi vægte "almindeligt" jagthundearbejde lidt mere således at racen bliver mere attraktiv for 
den jæger der ikke er hundesports interesseret. Dette kunne måske også bevirke at der blev et større ønske 
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fra schweisshundeførere om at anvende den i registeret. 
Send gerne dir. mails, med hvad der rør sig på hundefronten. Hvad sker der i nabolande, hvilke prøver 
bruges der i Tyskland, Sverige osv. Hvorfor læse om Korthår i Jæger og andre tidsskrifter. Hvor meget 
kontrol har klubben med lokalafdelingerne? Jeg er flyttet til Bornholm og her sker intet i forhold til hvor jeg 
kommer fra. Dette er ikke fremmende for Korthår. Se nu og få sat lidt gang i lokalafdelingerne, der er mange 
der gerne vil være med hvis der bare sker lidt aktivitet. Har selv forsøgt at spørge til lidt aktivitet, det har vi 
aldrig gjort før er svaret. 
Jeg ønsker for den fremtidige korthårs avl, at man satser mere på efterskudsarbejdet, endvidere mere 
robusthed ved vandarbejde. 
Foruden dens gode jagt egenskaber og stor lyst til at ville lære og samarbejde, så er det er rigtig god og 
rolig familie hund. Vi har små børn så derfor er det vigtigt for os at vores hund er rolig overfor børn. Specielt 
når døren pludselig går op og ind træder der en af deres kammerater. Så er det dejligt at vide at ens hund 
er rolig. 
Det er en skøn hund, 
kunne ønskes større robusthed med et tættere og kraftigere hårlag 
Jeg opdrætter selv korthåret hønsehund 
Det kunne man få en god snak om. 
- Super dejlig hund! - Jeg vil gerne have udryddet det ry, at den korthårede hønsehund sidder og piber og 
ryster, tygger fugle i stykker og helst ikke vil i vand. som jeg har mødt i en lokal jagtklub til træning, men 
hvor vi dog har ændret de andres syn på racen. 
samarbejde omkring træning 
Hvad har den almindelige jæger ud af at være medlem af klubben? jeg tænker på ham der ikke går på 
markprøve og udstilling, det kunne være interessant at vide, hvordan kan vi få ham med? det koster jo en 
hel del at gå på prøve, er det blevet for dyrt? En lokal markprøve med en anerkendt dommer kan jo gøres 
for 200,00 kr. inkl. morgenkaffe og her får dommeren jo også kørepenge og mad. 
Jeg synes generelt der bør gøres mere for at udbrede indtrykket af korthåren som den alsidige brugshund 
den er. Personligt har jeg det indtryk, at mange vælger en ruhår frem for en korthår, fordi de har det indtryk 
at ruhåren er mere alsidig og korthåren "ikke apporterer så godt, er vandskræk og kun dur til markjagt". 
Ensartethed i vores hunde. 
rart med en sådan undersøgelse 
Korthaar skal være en hund som alle kan bruge  til den jagt form som vi har idag  en hund i god kontakt med 
sin fører og holder kontakt . 
Jeg hilser dette initiativ velkommen, men tror desværre det kommer lidt sent. Jeg elsker den korthåret 
hønsehund, men synes desværre, at der er for langt imellem snapsene! Vores race mangler vandpassion 
og sporvilje. Jeg tror klubben skal sætte sig et mål/standard for hvad den korthårede hønsehund skal 
indeholde om f.eks. 5-10 år og så målrettet forsøge at påvirke avlen til dette. 
Hunden er en fantastisk jagtkammerat så her vil jeg ikke give en kommentar. Jeg vil dog pointere, at hvis 
korthåren skal have en chance for at overleve, må vi begynde som hundefører at fralægge os "janteloven". 
Vi har alle en fælles interesse i den korthårede hønsehund. Vi ser måske lidt forskelligt på hvordan man 
udnytter hunden bedst. Men Ingen kan sige hvad der er rigtigt eller forkert. Jeg er bange for at vi kan miste 
mange nye hundeførere på den konto. Hele konceptet som hundefører er efterhånden blevet et lukket 
forum, hvor meninger og tilkendegivelser ikke giver anledning til konstruktiv diskussion, men til 
fordømmelse - bagtaleri. 
Aktivitetsniveauet i klubben er for lav. Give prøven er efter min mening opreklameret. Prøver i klubben bør 
afholdes centralt - gerne Fyn 
Jeg har korthår fordi jeg kan lide racen, og fordi jeg vil have en hund med stand. Men jeg bruger da 
resultatlister, når jeg skal købe en hund (jeg har to) Men det primære for mig er at have en alsidig jagthund, 
som jeg kan bruge som enkelt mand eller på drivjagt. Hvis racen skal have en fremtid i Danmark, så er det 
vigtigt at have for øje, at den skal kunne bruges på praktisk jagt. Jeg er meget glad for de lidt mindre 
korthår, da jeg synes de store især hanhunde bliver for voldsomme til praktisk jagt, selvom det måske ser 
godt ud på et marksøg. Jeg hører desværre tit kommentarer fra andre jægere, der synes de er for 
voldsomme på fællesjagter. Derfor synes jeg, at man bør overveje det i avlen. 
Bestyrelsens holdning til at anvende/udelukke bestemte hunde i avlen. Dette problem har gjort, at jeg 
fremover ikke mere vil deltage i hundesport, da jeg ikke på nogen måde kan se en gulerod foran mig på 
trods af en hund, der er dobbelt champion. 
Jeg synes det er ærligt den danske korthår i stadig stigende grad bliver udstillingspræget og med stort fokus 
på fuglearbejde. Jeg mener man bør satse mere på en alsidig brugshund der både egner sig til fugle- og 
hårvildt jagt, samt schweiss.  Og, så bør man have fokus på et godt temperament. 
Stadig flere vælger at stå på jagt, i stedet for at gå på jagt. Det syntes jeg er ærgerligt. De snyder sig selv 
for de store oplevelser som vi med den korthårede hønsehund oplever sæson efter sæson. Det bør vi prøve 
at overbevise dem om. 
Årbogen er et nødvendigt redskab her og nu og for eftertiden, kan under ingen omstændigheder undværes, 
det er et historisk værk, et vigtigt element for klubben. 
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Der mangler helt klart opbakning til nye medlemmer. Den gamle klike passer sig selv for at de "unge" ikke 
skal tage deres pladser på podierne. Der mangler engagement i de lokale grupper, der bruges mere tid på 
interne uoverensstemmelser end på arbejdet i foreningen. 
Vi er nød til at tænke på og spørge hvad det er de danske jæger stiller af krav til deres jagthund. Dette hvis 
vi skal have vendt vort nedad gående salg af hvalpe til jæger.. 
Det er første gang jeg har en tysk korthår, den forrige var en Dansk. Der er en stor forskel mellem disse 
hunde synes jeg, Tyskeren er mere robust og bedre til apportering og vand arbejde! De har dog nogenlunde 
samme sind, kærlige og opmærksomme. Tyskeren har dog et højere aktivitets niveau synes jeg! 
Ønsker den korthårede hønsehund avlet med henblik på brug til den almindelige jæger. Håber på fremgang 
for vores korthår. 
at der var flere der deltog i schweissarbejdet og efterskudsarbejdet 
Jeg ser gerne, at klubben giver tilskud til årbogen, som er DET samlende historiske medie for klubbens 
årlige aktiviteter. Har bestyrelsen et max. mål for klubbens formue? (udover, at det er vigtigt med en sund 
økonomi.) Faldende medlemstal og stigende formue kan ikke være et passivt mål! Har bestyrelsen 
overvejet tilskud til vildtstriber o.l.  ?? bl.a. i Filskov, idet udviklingen i markvildt = udvikling i antal stående 
hunde. Har bestyrelsen overvejet at give rabat til nye medlemmer således 1.medlemsskab F.eks. reduceres 
til kr. 100? Herved modtager de nye medlemmer Jagthunden, som i sin nuværende form er et FLOT og 
spændende blad for hundeejere. Herved kan forhåbentligt sås nye frø for et videre hundearbejde, i en 
periode hvor familien har fuld fokus på hvalpen/hunden. 
Nedsat kontingent for pensionister. 
Der skal reklameres mere for den korthårede hønsehund.  Det skal være rart at komme på arrangementer. 
Fortælle korthåren kan alt det andre hunde kan og så kan den stå. 
Med farven på hunden syndes jeg det er lige meget om de er sorte eller hvide, de skulle bare kunne bruges 
til jagt, og selvfølgelig være en god familiehund, det er jo det det hele går ud på efter min mening, 
Vi skal avle efter hunde med stor vandpassion. Hunde skal holdes nede i størrelse. 
Det er en formidabel hund med god stand 
Farver er totalt underordnet! Som kineserne siger: Det er uden betydning hvilken farve katten har  - bare 
den kan tage mus! 
jeg tror det havde set noget bedre ud for korthåren hvis der ikke kun var avlet på 
vinderklasser/agerhønsehunde men i stedet for havde set på vandpassion og sporvijle 
Ønsker at dette tiltag må være en hjælp til vore opdrættere. 
Vi har med den korthårede en virkelig god race som egner sig godt som både familie og jagthund. Men der 
skal arbejdes mere med at lave allround hunde som kan mere end bare at gå på marken. Så racen passer 
bedre til den egentlige jagt i DK. Vi bruger dem til det hele og det stiller store krav til hundens evne til at 
lære og til at omstille sig forskellige situationer. 
Det er jo bare verdens bedste hund! 
Skal være en omgængelig alsidig jagt og familie hund, 
spændende at se hvor vi bevæger os hen ad om vi kun får hurtigløber eller vi kan bevare korthåren som 
"kontinental" hund 
Den smukkeste og bedste jagt og familie hund der findes. Det skal nye hunde ejer bare få øjnene op for. 
Mere PR 
At vi får avlet brugbare hunde. At vi får ro omkring bestyrelsen så de forhåbentlig kan træffe de rigtige 
beslutninger, (det burde kunne lade sig gøre) 
Har købt korthår for første gang. Den er lige omkring 2 år nu og jeg har så gode erfaringer med ham 
gennem de 2 år. Han er god ved vores søn som kun var 2 år da vi fik hunden og den fungerer godt socialt i 
hjemmet og over for fremmede. Den er godt til jagt her i første sæson og det er jo det jeg har købt ham til. 
Så alt i alt en Super hund til hjemmet og på jagten. 
Synd at den tyske linie bliver bredt for stærkt ind i den danske linie, da vores egne linjer er stærke nok til at 
tilgodese danske jægeres behov og samtidig fastholde sit gode ry som fortrinlig familiehund. 
en dejlig hund 
Den korthårede hønsehund, er efter min mening den bedste hund jeg kan have. Den opfylder alle de 
forventninger jeg som jæger kan have. Den giver mig udfordringer under træning og på prøver, jeg elsker at 
se hundens sportslige bevægelser og figur. Endelig er korthåren en super familiehund. 
Hvis man ikke finder skudt fugl på markprøve, kunne man sende en ny hund ud og se om den kunne hvis 
ikke får man en chance mere i stedet for at skulle køre hjem. 
Det er ikke raket teknologi at fremavle en brugbar korthår, men manglende konsekvens samt DKK, mener 
jeg er årsagen til at korthåren ligger under får den ruhårede hønsehund. Deres tophunde er ikke bedre, men 
de har formået at hæve bundniveauet på deres hunde så almindelige jægere vil købe de hunde de avler. Til 
slut vil jeg gerne ønske bestyrelsen tillykke med  initiativet med spørgeskemaet, men et langt liv både inden 
og udenfor korthaarklubben gør desværre nok, at mine forventninger er meget begrænsede. 
Der er ved at komme alt for meget tysk blod i den tyske korthår.  sorte hunde ønskes ikke, eller sort spt. 
ønskes ikke 
Der bliver gjort alt for lidt ud af Schweiss og generelt efterskudsarbejdet. Det er som om at man kun vil have 
en fuglehund der kan løbe meget stærkt og tage stand. Ligeledes mener jeg at der bliver brugt alt for meget 
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krudt på udstilling i stedet for det som det drejer sig om. En alsidig jagthund til folket. KH er gået tilbage 
sammen med de andre stående hunde dog er vores tilbagegang mere markant. Men det er det samme og 
det samme der køres i. Dybest set er det den samme håndfuld mennesker der står for hele retningen af 
klubben og det har været uforandret i mange år med det resultat at vi er der  hvor vi er nu. 
en rigtig god familie hund også 
Desværre går det tilbage for racen. Seneste opgørelse ifølge DKK. er vores race gået tilbage med 25 % det 
seneste år, svarende til 62 færre registreringer. Jeg mener, at hvis vores race skal eksistere om 10-20 år, er 
vi nød til at fokusere på de egenskaber nye og yngre jægere lægger vægt på, samt de ændrede jagtformer. 
DVS. vi skal holde meget mere fokus på dressurbarheden, samt efterskudsarbejdet. Vores hunderace er en 
alsidig JAGTBRUGSHUND - OG IKKE KUN EN STÅENDE HUND. Vi skal flytte fokus fra den megen 
fiksering omkring markprøver, og mere hen imod de alsidige prøver - efterskudsarbejdet især. Det er et fåtal 
der i dag dyrker den klassiske jagt for stående hund, og det vil blive mindre i fremtiden. Ud over dette skal vi 
være tilfredse med hundens udseende, så længe den opfylder kravene fra FCI om at hunden er racetypisk. 
Slutteligt er det af største vigtighed, at der bliver ført flere hanner frem, der netop beviser alsidigheden i 
deres brugsegenskaber. I mine øjne er der for få hanhunde der indgår i avlen, og vores materiale er ved at 
være meget tyndt. 
En jagthund som vil og kan bruges af almindelige jæger. Ser ikke mange korthår på jagt da de i manges 
øjne er alt for stort gående. 
Det er meget vigtigt for fremtiden at klubben har en bestyrelse som arbejder for racen og ikke kun tænker 
på at samle penge ind på kontoen. Vi har en race som er i meget tilbagegang så der må arbejdes hårdt 
Håber bestyrelsen vil gøre brug af de forhåbentlig mange svar der kommer. Hermed for I muligheden for at 
danne jer et overblik hvilke forventninger der er til fremtidens Korthårede Hønsehund. Kunne godt have 
tænkt mig at spørgeskemaet kom bredere rundt, her tænker jeg på de mange lokale foreninger der arbejder 
for hundesagen, der er der nemlig kontakt til jægeren. Uden jægerne har den korthårede hønsehund er 
vanskelig fremtid, racen kan ikke forvente fremgang, såfremt der fokuseres for meget på "sportshunde". 
at man bruger en større bredde af hanhunde fra indland og udland 
Manglende steder at træne sammen 
Kunne det være en ulighed et Årbogen "Udgives" på nettet så den evt. kan downloades fra hjemmesiden 
evt. imod betaling. 
Vi skal vedholde vores  gode søg på marken, måske ikke ligge så meget vægt på fart, og så skal vi gøre 
ALT hvad vi kan i efterskudsarbejdet, mere fokus på fuldbrugsprøven. og måske lempe lidt på det "danske" 
eksteriør 
Hvis den korthårede hønsehund (+alle andre stående hunde) skal være velkomne på jagter som også 
foregår i skov, skal den være dresseret til ikke at forfølge hårvildt.  De skal holde sig inden for den aktuelle 
såt og ikke blæse igennem den/de næste såt/såter. Vi skal være lidt skeptiske med den omsiggribende 
tendens til at alle skal bestå schweiss prøver. Schweiss arbejde i forbindelse med praktisk jagt skal 
foretages af en registreret schweisshund. Det siger jagtloven hvis vildtet ikke er fundet inden for 6 timer. Det 
er også kun en registreret schweisshund, som må krydse skel til naboterræn og måske flere skel. 
vi skal huske, at det er jagthunde vi skal lave . Hunde som en alm. jæger kan afrette og bruge på jagt. 
Hunde som kan dresseres af alm. jægere. 
Engang korthår. Altid korthår 
Korthåren er absolut en brugshund. Både jagt, prøvemæssig og også i hjemmet, hvor det er en rolig og 
dejlig hund. Men det er hunde der kræver aktivering for den er jo fuld af arbejdslyst og energi. 
Jeg har haft korthårede i mange år og har ved glad for dem. 
Hvorfor er det ikke et krav at forældre dyrene skal være HD fotograferet for at indgå i avlen. Hvis dette ikke 
er muligt, så lad HD fotografering være et krav for at komme i avlsregisteret. 
Jeg mener vi stadig har for mange der er over max. størrelse. 
Evt. nogle sammenkomster med hund i området hvor jeg bor 
jeg synes, at man skal fokusere mere på den alsidige jagthund. med hensyn til prøver: Efterskudsprøver -
fuldbrugsprøver - schweissprøver og ikke så meget på vinderklasser. 
dejlig hund :-) 
Hvis den Korthårede skal have en fremtid i Danmark er det på høje tid der bliver ændret i vores 
avlsmateriale. Jeg mener at blodet i vores hunde er blevet for tyndt. Vores hunde er blevet for 
dressurkrævende for den almindelige jæger, derfor er det kun mere eller mindre professionelle Korthårs 
ejere der formår at bringe vores hunde til tops. Vi skal tilbage der til hvor vores hunde har nogle naturlige 
anlæg for spor, vandarbejde og apportering. Der er i for mange år avlet for meget på hunde der kan løbe på 
marken, tage stand og blive præmieret på vinderklasse. Disse hunde kan måske kun til nød bestå en vand 
og apporteringsprøve. Der har aldrig været så mange importer af Korthår fra udlandet som der er nu og det 
må jo være tegn på at vi mangler noget. 
Vi har brug for bedre udstillingsdommere. Det kan ikke være rigtigt, man kan få EXCE lørdag og GOOD 
søndag. Det kan hunden ikke være tjent med. 
At der skal være plads til forskellige typer til de forskellige ting. Det er ikke alle der vil lave fuldbrugshunde 
og har tiden til det man skal have en korthåret hønsehund at man kan bruge til det behov man har og kan 
være bekendt at have med over alt 
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sort skal forbydes 
En korthåret hund skal være en alsidig stående hund - med vægten på standen frem for drev. 
fortsat godt avlsarbejde 
Man skal huske den skal avles til at være en alsidig jagthund ikke avles til at være en prøvehund. Der skal 
nogle gener ind i racen så den kan bruges til schweiss, klubben skal tilgodese dem der vil arbejde med 
schweiss og bakke op om det også dem der vil prøve at komme i registeret ikke bare til prøver 
Korthåren er en god jagt og familie hund. Jeg har haft korthaar i 26 år. Jeg har haft seks stk. jeg har en 
unghund nu, som jeg skal til at gå på prøver med. 
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