
Formandsberetning for 2011. 
 
Generalforsamlingen var oprindelig fastsat til den 25. februar, men på grund af et kiks i 
den fagre IT verden vi lever i, blev indkaldelsen væk, og da vi opdager det, er det for sent, 
at få datoen bekendtgjort. Vores vedtægter siger at indkaldelsen skal være bragt i 
Jagthunden nummeret før. Derfor er generalforsamlingen først i dag den 28. april. 
Min beretning vil nok i år være lidt atypisk i forhold til de forgangne år. Jeg vil i år ikke 
fokusere så meget på opnåede resultater, da vores årbog jo allerede har været ude et 
stykke tid, og medlemmerne har kunnet læse om dem. 
Vi har i 2011 haft flere tiltag, som vi mente kunne have en positiv indvirkning på 
medlemstilgangen. Det startede med Giveprøven, hvor klubben ydede et økonomisk 
tilskud til middagen om aftenen, så man kun skulle betale 25,00 selv. Klubbens udstilling 
som i år var blevet flyttet til Bredsten, inviterede klubben alle deltagere på morgenkaffe. På 
klubbens efterårs vinderklasse, havde vi sørget for hytter til overnatning, og aftenen i 
forvejen blev der serveret grillmad, og sørget for en hyggelig aften i gode kammeraters 
samvær. Klubben havde også udloddet 5 pladser på en jagt, et arrangement som bliver 
afviklet i år. På nær Jagten bliver alle disse tiltag gentaget i år, og suppleret op med nye 
tiltag, som startede på den nyligt afholdte Giveprøve, et tiltag som Karl Georg senere vil 
fortælle lidt om. 
Alt dette har dog ikke gjort at vi har kunnet stoppe nedgangen helt, men jeg tror på, at med 
positiv omtale af ovenstående, samt et registrerings tal for 2011 vi skal have væsentlig 
forbedret, og som jeg kommer ind på senere, håber jeg nedgangen vil stoppe, og vi i de 
kommende år vil se fremgang. Vi har pr 1. januar 716 medlemmer, et tal som vi 
ingenlunde være tilfreds med. 
Medlemmer: 
Hvad skyldes at medlemstallet hvert år er for nedadgående og at registreringstallene 
sidste år var det laveste nogensinde? 
Det kan der være mange ting der har indflydelse på. Det kan være at den jagt man har, er 
der ikke mere brug for en stående hund, det kan også være at man vil prøve en anden 
race, nogen skifter jo også konen ud, og her er det jo ikke altid man får noget der bedre, 
sådan er det sikkert også i hundeverdenen. Det kan også være man ikke er enig med 
bestyrelsen i det de går og laver, at man ikke kan få egne interesser gennemført, ja så 
rækker klubfølelsen måske ikke så langt, og man melder sig ud. Det kan også være det 
evindelige brokkeri man hører overalt. På markprøver, oplever man gang på gang, at der 
er nogen nede bag ved som er meget klogere end dommeren, til dem kan jeg kun sige, 
med den viden I har skal I straks melde jer til dommeruddannelsen, så er alle problemer 
løst. Og til alle dem som ikke forsømmer en lejlighed til, at kritisere alle der har et tillids 
hverv inden for klubben, det være sig bestyrelse, hvalpeformidlere, avlsråd samt andre, til 
dem kan jeg kun sige: Mød op på klubbens generalforsamling og fremsæt din kritik saglig 
og ordentlig, det vil vi altid være lydhør over for og tage til efterretning. Det vil aldrig blive 
betragtet som brokkeri. Men dette evindelige brokkeri kan jo godt få nogen til at synes, at 
det gider han ikke høre mere på og melder sig ud. Det er vist de færreste der har tænkt 
over den virkning sådan en negativ indstilling har på en klub. 
 Der har for nylig været fremsat et ønske om optagelse af et læserbrev i Jagthunden, et 
læserbrev som blev nægtet optagelse af bestyrelsen. Et læserbrev der omhandler kritik af 
personer vil aldrig blive optaget, hverken på hjemmeside eller i Jagthunden, sådanne 
læserbreve vil hurtig udvikle sig til en gang mudderkastning som klubben ikke kan være 
tjent med, og igen, sådan kritik kan kun behandles på generalforsamlingen. Jeg vil dog her 
gerne give en undskyldning til vores klubredaktør, som vi ikke har været god nok til at 
informere om, hvad der må optages i bladet, men som vi nu har lavet helt klare 
retningslinjer for. 



 

For nogen er alt det brokkeri og ikke saglig kritik ved at være nok. Der er nogen i 
bestyrelsen hvor tidspunktet med den berømte dråbe, der får bægeret til at flyde over, er 
ved at være nået. I skal være klar over, at når bestyrelsen indstiller et medlem til et 
tillidshverv, det være sig en dommeruddannelse, hvalpeformidling, avlsråd, så er det en 
enig bestyrelse der gør det, og derfor rammer kritik af denne person hele bestyrelsen. Jeg 
vil derfor sige klart og tydeligt til alle kritikkerne, hvis man er utilfreds med formand og 
bestyrelse og vil man ind og gøre et stykke bestyrelsesarbejde, så er chancen der nu, man 
skal bare forkaste formandens beretning, så er der 5 pladser i bestyrelsen til rådighed. 
Med hensyn til de lave registreringstal i 2011, tror jeg det til dels skyldes, at mange i 2010 
havde svært ved at få afsat deres hvalpe, og det var måske med til, at der var mange der 
ventede med at trække et kuld hvalpe på deres tæve. Jeg kan da se at her i 2012 er der 
anderledes mange hvalpe på listen. 
I slutningen af året mistede klubben yderligere et æresmedlem, idet Else Gordon Knudsen 
døde den 17. december, vi har derfor nu kun 1 æresmedlem Henning Kromann tilbage i 
klubben. Else Gordon Knudsen bar i øvrigt også Guldhunden, som hun fik tildelt i 1987, for 
lang og tro tjeneste for Korthaarklubben. 
Det er dog gudskelov ikke alt der er negativt. På årets Giveprøve var det utrolig glædelig 
at opleve den gode stemning der var i de 2 dage og med 100 deltagere til festmiddag 
lørdag aften gjorde at 12 StK 25 års jubilarer og 2 StK 50 års kunne blive hyldet for deres 
lange og tro indstilling og medlemskab af klubben. Hvis der ikke ind imellem var sådanne 
positive dage, så var det hele ikke værd at bruge sin fritid på. 
 Ligeledes det hyggelige samvær aftenen forud for efterårsvinderklassen, hvor Frederik 
Tamer og hans kone brugte en hel dag og aften med indkøb og grille, så medlemmerne 
kunne få en hyggelig aften. Det var utrolig positivt, og kan ikke værdsættes højt nok. 
I september udsendte vi et spørgeskema til 89 nye medlemmer, heraf svarede 62 %, det 
synes vi fra bestyrelsen er rigtig flot. Jeg vil her kort nævne et par af de svar der kom. 
En skriver, jeg har haft korthår i 45 år og været glad for racen, har lige købt hund nr. 5. En 
skriver, fantastisk sind, meget alsidig, nem pelspleje, dejlig familie hund, nem opdragelse, 
alle tiders bedste ven. En anden skriver. Jeg så for første gang en korthår for 7 år siden, 
og sagde, hvis jeg nogen sinde skulle have hund skal det være sådan en. Betegnelsen 
alsidig og god familiehund går igen og igen i mange af de svar vi har fået. 
Et andet spørgeskema ” Hvad vil vi med den korthårede hønsehund ” er ved at være 
afsluttet, og Birte og Ellen er i gang med opstillingen af de indkomne svar, det vil om kort 
tid blive offentlig gjort på hjemmesiden, også her har der været god interesse for at 
besvare, men da det er i år spørgeskemaet har været ude, kommer det først med i min 
beretning for 2012. I 2010 vedtog vi i bestyrelsen at yde tilskud til dem der repræsentere 
klubben på FUME og DM, det har vi nu besluttet til også at gælde dem der bliver udtaget 
til DKK’s Mesterskabsprøve om foråret, samt til DJ’s Forbundsmesterskab i apportering. 
Aktivgrupperne: 
Der er igen i år aktivgrupper der har søgt hovedklubben om økonomisk støtte til 
arrangementer. Noget som jeg synes flere aktivgrupper burde gøre. Med hensyn til 
klubbens aktivgruppekoordinator er det jo sådan, at Anders i det daglige er en af dem der 
er arbejdsramt, og har i det rigeligt at se til, så skulle han ikke lige kontakte jer, så er jeg 
sikker på at I altid kan kontakte ham, hvis der er et problem 
Med hensyn til det positive møde vi havde med aktivgrupperne sidste år, var det måske en 
ide, at gentage det til næste år. Der er i flere aktivgrupper et positivt samarbejde med 
andre racer om arrangementer, og et godt eksempel er aktivgruppen Storstrømmen. Ideen 
med at invitere helt nye hundeførere til for eksempel en apporterings prøve, og i lighed 
med det der blev gjort i forbindelse med Giveprøven, at give dem god og saglig vejledning. 
PR i Klubben: 
På sidste års generalforsamling var der fremsat et ønske fra de Sjællandske aktivgrupper 
om at klubben investerede i en PR trailer til brug på Messer og Dyrskuer, og man skulle i 



 

hvert fald bruge traileren på messen i Hillerød. Jeg skal da være første til at beklage, at 
den ikke som lovet kom derover den dag, men det viste sig at man kunne klare sig med 4 
plancher, og dem fik vi over til Sjælland uden problemer. 
Nu er det altså sådan, at en ansvarlig bestyrelse ikke straks bruger 25-30 tusinde fordi der 
kommer en ansøgning om en trailer, og vi var i bestyrelsen enig om at vente året ud for at 
se, hvordan det gik med de arrangementer man var i gang med på Sjælland. 
Og det skal siges til deres store ros at det har de gjort fantastisk godt, og megen positiv 
omtale kom der ud af indsatsen, det var virkelig glædeligt at se. Derfor var der heller ingen 
tvivl om i bestyrelsen, at den skulle de have, da man igen i år fremsatte et ønske om en 
PR Trailer. 
Om det var den meget positive omtale af vores race på messer og skuer, der gjorde at 
over 20 % af nye medlemmer sidste år kom fra Sjælland ved jeg ikke, men omtalen har i 
hvert fald ikke skadet klubben. 
Vi deltog også sidste år på Tirsbæk Games ved Vejle, men med et meget dårligt vejr, der 
gjorde at besøgstallet var meget ringe, er det nok ikke der vi skal bruge vores kræfter. Det 
var ellers ærgerligt at der ikke var flere besøgende, idet vi havde fået en lille flok hvalpe 
med på messen, og det plejer jo nok at kunne tiltrække publikum. 
Der skal i hvert fald lyde en stor tak til alle der på en eller anden måde har brugt tid og 
kræfter på disse arrangementer, til gavn for Korthaarklubben. 
Igen i år er det mit indtryk at der på Sjælland er planlagt at deltage på dyrskuer og messer, 
ligesom der også på Fyn er deltagelse på Jagt & Fiskerimessen i Odense af Herluf 
Schmidt og hans hjælpere, og det bør også være muligt at finde nogle steder i Jylland hvor 
det er formålstjenligt at være til stede, og da vi nu har materialet, bør vi også bruge det. 
Uddannelse: 
På nuværende tidspunkt ved vi ikke om alle der er i gang med markprøvedommer 
uddannelsen er kommet igennem. 
Vi har fået en ansøgning fra Jessie Madsen til også at dømme korthår inden for gruppe 7, 
og efter en del samtaler med hende er hun blevet indstillet af en enig bestyrelse. Så nu er 
det jo op til klubben at bruge hende, kun derved kan vi se om hun kan bedømme korthår. 
Avlsarbejdet: 
Avlsvejledning er i årets løb ikke givet til mange, men et par stykker har dog fulgt 
anbefalingen, og hvoraf 1 har været meget glad for den vejledning han fik, desværre gik 
tæven tom, men er igen blevet parret og håber på at det lykkedes denne gang. 
Med hensyn til klubbens spørgeskema, bliver det spændende at se om det er noget vores 
seriøse opdrættere kan og vil bruge. Jeg håber virkelig at det vil være med til at belyse, 
hvad det er man ønsker en korthår skal kunne, og kan den det, er der ingen tvivl om, at 
det vil gavne både medlems og registrerings tallet. 
For mig at se, er det der bliver hentet syd for grænsen, noget der gavner arbejdet efter 
skuddet, man skal bare i sin søgen efter materiale være kritisk, og ikke tro, at det er alt der 
dur. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at noget af det tyske der er blevet parret med 
danske hunde er der blevet noget rigtig godt ud af, at vi sætter lidt til på det 
eksteriørmæssige er der heller ingen tvivl om. Men når jægeren står og skal købe en 
hvalp, tror jeg på at han vælger den, hvor forældrene har vist de både kan hente ræv og 
gå et schweissspor, frem for forældre der kun ser godt ud. 
Men i vor søgen efter nyt blod, må vi for alt i verden ikke springe over hvor gærdet er 
lavest, for vi kan lynhurtig sætte det over styr som hovedparten af de nye hundeførere 
fremhævede i spørgeskemaet. Nem at dressere, god børnevenlig familiehund, en korthår 
har de kvaliteter en familie lægger vægt på. Hvis vi går på kompromis her så går det galt. 
På HD området har avlsvejleder Niels Korsbæk været inde og lave noget statistik og det 
har her vist sig, at korthåren har de bedste tal af de kontinentale hunde. Der er inden for 
de sidste 10 år fotograferet 224 hunde, det er 7,1 % af racen, deraf er 75,4% A hunde, 
20,1%  B hunde, altså 95,6% er HD frie. 



 

Det er en sundhedsgrad for vor race som vi kun kan være tilfreds med, og som vi for alt i 
verden skal søge at bevare. 
Tillidsposter: 
På klubbens generalforsamling meddelte vores klubredaktør Jacob Bislev at han på grund 
af manglende tid, og nystiftet familie ønskede at stoppe. Ligeledes ønskede vores redaktør 
af årbogen Lene Engholm at stoppe på grund af manglende tid. 
Jeg vil gerne herfra endnu en gang sige tak til Lene og Jacob for veludført arbejde. 
Nu var gode råd ved at være dyre, fra at have glædet sig over at få de 2 tunge poster ud af 
bestyrelsen, stod vi nu lige pludselig uden emner til at overtage. Vi fik det midlertidig løst, 
ved at Ellen indvilligede i at lave årbogen for 2011, men fra i år må vi nok se i øjnene at 
skal vi beholde årbogen så må vi betale for det, men det bliver jo spændende når vi får 
gennemgået spørgeskemaet, om medlemmerne stadig vil beholde årbogen. 
Med hensyn til klubredaktørposten havde jeg en rigtig god samtale med Anette Holm på 
Giveprøven og hun var efter kort betænkningstid villig til at overtage posten som 
klubredaktør, og det er vi fra bestyrelsen utrolig glade for. Vi har dog fra bestyrelsens side 
ikke været gode nok til at informere hende om de retningslinjer, der i sin tid blev 
udarbejdet af Jacob Bislev, det er der nu rådet bod på. 
Samarbejdende organisationer: 
I organisationen FJD er det igen blevet rart at deltage på møder, godt ledet af Henrik Raae 
Andersen. Ingen skal være i tvivl om at der fra hans side bliver brugt megen tid på 
fællesskabet. 
Der er helt sikkert nogle ting som skal op til revision og som jeg håber, bliver afklaret til 
mødet i den kontinentale gruppe den 27. april. Der er desværre også i flere af de 
kontinentale klubber, en del splid som hverken gavner medlemmer eller organisation. I 
FJD er man fuldstændig uforstående overfor den indblanding fra Danmarks Jægerforbund 
vedr. indstilling af dommere til bl.a. DM, en indstilling som helt klart skal komme fra FJD. 
I DKK  tror jeg man har set skriften på væggen, grundet faldende registreringstal og 
medlemsnedgang, tror jeg at man er blevet klar over, at enevælden er afskaffet for længe 
siden. At trække restriktioner ned over medlemmerne ikke er vejen til fremgang. Jeg må 
sige i den tid jeg har været formand, har jeg aldrig fået så megen information fra DKK som 
nu.  
Vi har også fået nye udstillings regler igen og er faktisk tilbage, hvor vi var for nogle år 
siden. Jeg vil derfor opfordre medlemmerne om at gå ind på DKK’s hjemmeside og læse 
de regler igennem, inden I stiller på udstillinger. 
 DKK er nu også begyndt at arrangere udstillinger ude i kredsene, og det kan jo godt have 
en vis indflydelse på antallet af udstillere på både FJD og vores egen udstilling i Bredsten. 
2012 bliver så året hvor alle tilmeldinger til markprøver nu skal forgå elektronisk, et system 
som jeg tror, vil være til gavn for alle, men med helt sikkert nogle begyndervanskeligheder. 
Jeg mener vi fra klubbens side er godt rustet til at takle dette nye tiltag, idet vi har haft 
prøveledere i både øst og vest på kursus, samt vi i Birte og Ellen har 2 superbrugere som 
vil være behjælpelig med evt. spørgsmål. 
DKK’s Schweissudvalg 
Det nye prøveregelsæt er nu endelig færdig, det omhandler også prøveledervejledning, 
samt dommeruddannelses vejledning. En af grundene til den lange ekspeditionstid skal 
bl.a. ses i lyset af, at der er nogle som hele tiden søger efter smuthuller i regelsættet, og 
jeg kan også her anbefale at man går ind på klubbens hjemmeside og sætter sig ind i 
reglerne. 
Da der rundt omkring på schweissprøver er muligheder for at få sin hund afprøvet på 1000 
m spor såfremt den er kvalificeret dertil, er det desværre nok kun et spørgsmål om tid før 
Eliteschweissprøven uddør. Det har da allerede i år været svært at finde nogen som vil 
afholde denne prøve, prøven ligger også på et dårligt tidspunkt, nemlig samme weekend 



 

hvor specialklubberne afholder deres vinderklasser. Man kunne måske også give den et 
nyt navn DM i Schweiss? 
I DJU hvor både markprøveregler og fuldbrugsprøveregler, samt forskellige underudvalg 
hører, og hvor indstillinger fremsat af enten den kontinentale eller engelske lejr, ikke er 
noget man blander sig i fra modsat lejr. Det er derfor fuldstændig uforståeligt, at man fra 
den engelske lejr pludselig blander sig i en indstilling til fuldbrugsprøveudvalget, en 
indstilling som et enigt FJD var kommet med. Det er en indblanding som helt sikkert vil 
blive debatteret på næste FJD møde. 
Til fuldbrugsprøveudvalget havde vi fra klubbens side indstillet Niels Erik Kromann, men 
det kunne der desværre ikke opnås enighed om. 
Som jeg omtalte før, så er prøveresultater ikke dem jeg vil gå mest op i, idet alle på dette 
tidspunkt har kunnet læse dem i årbogen. På kvalitetsprøverne både forår og efterår er der 
i forhold til 2010 stort set opnået det samme antal præmieringer. På forårsvinderklasserne 
mange gode resultater, et enkelt skal dog fremhæves, idet prøven ved Ribe i den grad 
blev domineret af korthåren, der satte sig på de 5 første placeringer. Mesterskabsprøven 
gav en 4.vinder. Klubbens efterårsvinderklasse, der igen var lagt i hænderne på Allan 
Grundahl og hans hjælpere, blev afviklet til alles tilfredshed. Det kan simpelt hen ikke 
gøres bedre nogen steder, Vil man have sin hund på en vinderklasse, hvor der næsten er 
garanti for fugl, så er det her. En suveræn 1. vinder til Bo Petersen med Sikka. På de 
øvrige vinderklasser blev det med en enkelt topplacering, alligevel plads til 8 korthår på det 
efterfølgende DM, og her til en 5. vinder til Uffe Søndergaard med Rie Von Der Jydebek.  
På fuldbrugsprøver er det stort set det samme antal hunde der stiller op, og med næsten 
de samme opnåede præmieringer, dog i år kun med én 1. vinder, på efterfølgende FUME 
opnåede korthåren 3 og 4 vinder. 
På schweissprøver en god bredde uden topresultat, men deltagermæssig på samme 
højde. 
På udstillinger var 2011 året hvor der var størst tilbagegang, på FJD og klubbens egen 
udstilling kunne vi tilsammen ikke engang stille 40 hunde, og man kan med rette stille det 
spørgsmål, er det nemmere på DKK udstilling at opnå den præmiering man går efter, 
siden man fravælger de udstillinger hvor det er klubbens egne dommere der dømmer, eller 
er det fordi man har fået den præmiering på hunden som man skal bruge, og så kommer 
man ikke mere. Det lave antal udstillere er bestemt noget vi skal have drøftet i bestyrelsen, 
og gjort noget ved. På klubbens egen udstilling som i år var flyttet til Bredsten Hallen, et 
valg som jeg tror alle synes godt om, da forholdene her er fuldt ud lige så gode som i 
Vingsted, vi vil her i år kræse lidt om deltagerne, med fælles spisning både morgen og 
middag.  
Med hele 8 opnåede championat titler fortsatte den gode udvikling fra de 2 foregående år, 
fordelt med 4 DKCH og 4 DKJCH, en udvikling der gerne må fortsætte. 
Målsætning: 
Mit store ønske og målsætning for klubben er at få stoppet den negative omtale af vor 
klub, en omtale der skader klubben i langt højere grad en mange tror. Og et ønske om, 
som vi har det i bestyrelsen, hvor det ikke altid vi er enige, men når vi går ud af døren er vi 
enige om det vi har besluttet, og skal ikke bruge mere tid og kræfter på det. 
Til slut vil jeg rette en stor tak til alle dem, der i årets løb har ydet en indsats for 
Korthaarklubben. Også en stor tak til min medbestyrelse for rigtig godt samarbejde i årets 
løb. 
Skal vi til slut rejse os og udbringe et trefoldigt leve for Korthaarklubben. 
Hans Martin Christensen 


