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Beretning: 
Jeg har besluttet at min beretning i år ikke skal have lov til at blive præget af de negativer kræfter, 
som vi alligevel ikke kan stille tilfreds, men se på alle de positive ting som der har været i årets løb. 
Jeg vil dog kort gøre rede for bestyrelsens holdning til klubbens brug af midler, som der er nogen 
der synes, vi er for rundhåndet med, og at det er for meget. Men som jeg håber man fra salen vil 
spørge ind til, og kan jeg ikke svare, så er jeg sikker på vores kasserer kan. Og som jeg også sidste 
år var inde på i min beretning, så har vi i de sidste år brugt mange penge på tiltag for medlemmerne, 
ja årligt over 100.000 kr.  

For at begynde med et tiltag vi vedtog for 3 år siden, nemlig det at klubben betalte for deltagere på 
DM – Fume – Forårsmesterskab – DJ’s Forbundsmesterskab i udvidet apportering. I år har vi så 
også valgt at yde et tilskud til 2 deltagere til VM. Vi har ydet disse tilskud ud fra den overbevisning 
om, at de er med til at give Korthaarklubben og dens medlemmer en positiv omtale med deres 
deltagelse og resultater. 

Ligeledes besluttede vi for 2 år siden, at yde et tilskud til Giveprøven – Efterårsvinderklasse - samt 
Bredsten udstillingen, her i form af billigere middag, grillarrangement, morgenkaffe alt sammen ud 
fra det synspunkt, at det ville gavne sammenholdet i klubben. Og meldingerne har været positive, vi 
har kunnet se at folk har hygget sig. 

Klubben yder også tilskud til deltagelse på messer og udstillinger landet over, og gør det ud fra det 
synspunkt, at det også er med til at give positiv omtale af både vores race og af klubben, og som 
gerne skulle resultere i flere medlemmer. Vi har her lavet retnings linjer for hvordan tilskuddet 
ydes. Vi har gjort det ud fra det synspunkt, at de ved deres tilstedeværelse på messer og udstillinger 
repræsenterer klubben på bedste vis, og ikke kun aktivgruppen, og der er kun kommet positive 
tilkendegivelser, fra de steder vi har deltaget. Disse medlemmer der bruger deres fritid på at 
repræsentere korthaarklubben, skal ikke også have udgifter ud af det. Derfor har vi lavet 
retningslinjer, der gør at man ved kreativ tænkning, også kan få et beløb over til aktivgruppen. 

Vi har ligeledes besluttet at yde tilskud, hvis en aktivgruppe vil lave et arrangement, der kommer 
medlemmerne til gode, men som måske er større end aktivgruppen tør gå i gang med, uden at have 
økonomisk sikkerhed. Beslutningen om tilskud er taget ud fra vores mening om, at det ikke skal 
være afgørende om aktivgruppen har penge på kontoen, men ene og alene om arrangementets art vil 
være til gavn for medlemmerne. Så kan vi se det positive i en økonomisk håndsrækning så gør vi 
det, og som jeg i øvrigt også opfordrede aktivgrupperne til at søge i min beretning sidste år. 

 I 2012 fik vi den ide at lave en agerhønsejagt for nye medlemmer. Deltagerne blev fundet ved 
lodtrækning blandt nye medlemmer der var indmeldt i klubben året før. Et kanon godt arrangement, 
som vi gentog i 2013. Vi må dog fra bestyrelsen tage op til overvejelse om det skal fortsætte? Hvis 
ja, så skal det i hvert fald være med en anden form for deltagelse, og en form for brugerbetaling. 
Men der er ingen tvivl om at ideen var rigtig. For vi kan nu se andre klubber kopiere vores ide, vi 
må så samtidig erkende at vi ikke har været god nok til høste PR frugterne af arrangementet. Vi har 
måske heller ikke de rigtige forbindelser i Danmarks Jægerforbund til at få 2 sider i Jæger til omtale 
af arrangementet. 

På sidste års generalforsamling blev der fremsat et forslag fra et medlem om, at bogen Korthåret 
Hønsehund redigeret af Flemming Konnerup, blev sendt ud til alle nye hvalpekøbere. Det gjorde så 
at vi skulle ud at købe bøger for 23.000 kr. som vi har valgt at afskrive med det samme. Dette har 
gjort at vi for første gang i mange år kommer ud med et underskud. Det er selvfølgelig ikke rart at 
komme med underskud, men vi er af den mening, at hvis det er et engangs tilfælde, så lever vi nok 
med det, for alle de mange penge er trods alt brugt på medlemmerne. Der vil sikkert være nogle 
som synes, at alle de penge der er brugt til disse arrangementer, dem får jeg ingen glæde af. Til dem 
vil jeg blot sige, mød op til disse arrangementer, så vil du også være med til at styrke sammenholdet 
i klubben, og samtidig får du mere for dit kontingent. 
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Alle disse tiltag koster penge, det er der ingen tvivl om, al reklame koster penge, men når pengene 
bliver brugt, som de er blevet, nemlig til gavn for medlemmerne, mener jeg det er forsvarligt. Men 
jeg håber da forsamlingen her vil give deres mening til kende. Jeg kom for øvrigt på en af efterårets 
prøver til at overhøre en samtale mellem 2 hundeførere fra en anden klub, der diskuterede deres 
klubs brug af midler, hvor den ene udtrykte. I Korthaarklubben bruger de da mange penge på 
medlemmerne, og har trods det stadig penge i kassen. 

Der har i 2013 stadig væk været en lille tilbagegang i medlemstallet, og det er da irriterende at vi 
ikke kan få tilbagegangen stoppet. Jeg ved godt at det ikke kun er Korthaarklubben, men stort set 
alle de stående racer der har nedgang i medlemstallet. Hvis vi går ind og kikker på medlemsstatistik, 
så kan vi se at i 1998, topper vi med 1260 medlemmer af Korthaarklubben, 10 år senere i 
jubilæumsåret 2008, har vi mistet næsten 500 medlemmer, og frem til i dag, har vi så mistet 
yderligere 120 medlemmer, og har nu 676 medlemmer. Ud fra alle disse tal kan vi se, at de første ti 
år i dette århundrede har været dyre, med en gennemsnitlig tilbagegang på 50 medlemmer om året, 
denne tilbagegang er dog halveret. Dette er dog ikke noget vi skal betragte som at problemet er løst, 
langt fra, vi skal derimod betragte tilbagegangen i medlemsskaren med den højeste prioritet. Hvis vi 
et øjeblik glemmer at korthåren er en jagthund, og kun fokusere på udstilling og championater, som 
vi ser der er nogen racer der gør, så tror jeg bestemt vi kunne forøge medlemstallet, væsentligt 
endda, men er det det vi vil? 

Nej, der er noget der bekymrer mig meget mere, det er når vi i det forgangne år ser den ene 
aktivgruppe efter den anden må aflyse arrangementer, på grund af for lille tilslutning. Så spørger jeg 
mig selv. Er tordenskjolds soldater ved at være udbrændte, eller hvad er der galt? For få år tilbage 
ville det være utænkeligt at aktivgrupper som Storstrømmen, Studiekredsen, Midt-Vest og 
Nordjylland måtte aflyse arrangementer på grund af for lille tilslutning. Er dette problem noget man 
selv kan løse ude i aktivgrupperne? Eller er det her vi fra hovedklubben virkelig skal træde 
hjælpende til? Jeg håber virkelig at man fra forsamlingen her, har nogle gode forslag, der vil være 
med til at rette op på denne tendens, så vi ikke ser flere aflysninger af arrangementer i 2014. Når vi 
ser på andre klubbers tilbud, og hvad der ellers er af tiltag til deres medlemmer, så synes jeg 
bestemt, at vi fra Korthaarklubben så rigelig kan måle os med dem. Men disse tiltag er måske kun 
med til at fastholde allerede medlemmer af klubben, og ikke bringe nye til. Der vil jo hvert år være 
en naturlig afgang af medlemmer, men der skulle jo også gerne komme tilsvarende nye til. 
 
Aktivgrupperne: 
Som sagt har jeg i det forgangne år fulgt den kedelige tendens med aflysninger af arrangementer 
rundt omkring i aktivgrupperne. Jeg er sikker på at det ikke skyldes at man fra bestyrelserne har 
ligget på den lade side. Og jeg håber virkelig, at mine bange anelser med tordenskjolds soldater ikke 
er rigtig. Men hvor ligger problemet så? 

For i mange aktivgrupper deltager man flittigt på messer og udstillinger, og gør her den bedste 
reklame for vores race. Man kommer overalt i kontakt med en masse mennesker, hvor de fremviser 
vores race på bedste måde. Og ved at medbringe flotte repræsentanter for korthåren, der viser de 
både kan omgås en masse mennesker, og viser de er i en god mental balance, burde det virkelig 
resultere i flere medlemmer. 

Jeg tror bestemt også deres indsats har solgt hvalpe, men det er jo ikke ensbetydende med, at det 
også bringer nye medlemmer. Hvad er det så der gør at en ny hvalpekøber ikke vil være medlem af 
vores klub? Er det mangel på aktiviteter som vi ikke tilbyder godt nok? Er det prisen på kontingent 
der gør at man ikke melder sig ind i klubben? Ja, det kan selvfølgelig også være bestyrelsen der er 
noget galt med. Jeg kan kun efterlyse ham der sidder med de vises sten, og håber han er tilstede her 
i dag, for så er det ikke i morgen vi skal gøre noget, men i dag.  
 
PR 
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Som jeg nævnte under aktivgrupperne, så deltager de flittig rundt omkring på messer og 
udstillinger. På Sjælland er det Leif Jensen og hans stab af hjælpere der repræsenterer klubben, på 
Fyn er det Ingrid og Herluf Schmidt og deres hjælpere, i Sønderjylland er det Allis Kiholm og 
hendes hjælpere, i Nordjylland er Villy og Karl Georg og deres hjælpere, de gør alle en kæmpe 
indsats for at vise vores race frem. Vi har i bestyrelsen lavet nogle retningslinjer for tilskud der gør, 
at hvis man tænker en smule kreativt, så kan man også få en skilling over til aktivgruppens kasse. 
Når nu alle disse medlemmer gør en kæmpe indsats for at reklamere for Korthaarklubben og vores 
race, så er det bestyrelsens opgave at udstyre dem med nogle gode værktøjer, på Sjælland har vi 
blandt andet investeret i en ny reklametrailer, med indhold som er blevet suppleret op. Men det er 
ikke nok, vi skal så hurtig som mulig have udstyret vores aktivgrupper med PR materiale i form af 
et power-point som de kan fremvise på udstillinger og messer. Jeg var den 25. januar på et 
dommerseminar arrangeret af DKK og FJD, og jeg kunne her konstatere at det reklamemateriale vi 
har, halter langt bagefter mange af de andre klubbers. Jeg glæder mig til at vi kan få dette PR tiltag, 
som Flemming Djarn - Rene Jørgensen – og Kim Henriksen har begyndt på, gjort færdig. Jeg vil 
også gerne i den forbindelse sige tak til alle dem som har indsendt rigtig mange gode billeder, 
billeder som jeg håber vi kan bruge rigtig mange af i vores power-point. Jeg vil da også gerne sige 
tak til vores faste sponsorer på vores hovedarrangementer i klubben, som igen i år har trådt 
velvilligt til, når de er blevet spurgt. Af PR materiale til fremvisning har vi faktisk kun vores gamle 
video at fremvise, og tiden er måske til at vi skal spekulere på at lave en ny, Rene Jørgensen har 
måske kontakten til en person der kunne lave sådan en, så det kunne også være rart at høre 
generalforsamlingens mening til dette emne. Når vi nu er inde på billeder, så har jeg kikket på de 
fantastisk gode billeder som vores opdrættere har liggende på deres hjemmesider. Var det ikke en 
mulighed at opdrætterne kunne udvælge et par af deres bedste billeder, og så stille dem til rådighed 
for PR udvalget? Det må jo også være i opdrætternes interesse at få billeder af deres afkom og 
avlsdyr ud til så bred en skare som mulig. 
 

Uddannelse: 
Vi har for første gang i mange år ingen i gang med markprøvedommer uddannelsen. Vi havde en 
enkelt indstilling, men vedkommende opfyldte på nuværende tidspunkt ikke betingelserne. Som 
schweissprøvedommer har Dan Vestergård afsluttet sin uddannelse, og fra klubben skal der lyde et 
stort tillykke, og med håb om at du vil få megen fornøjelse ud af at udføre hvervet. 

Som eksteriørdommerelev har vi indstillet Lene Dahl, og derudover er Jessie Madsen blevet færdig 
med sin aspirant tjeneste, og må nu dømme korthår under gruppe 7. Connie Jacobsen fra 
Ruhårklubben er i gang med aspiranttjenesten, og vi har ligeledes indstillet Lene Johansen til 
aspiranttjeneste. Jeg mener hermed, at kan vi få disse 4 piger gjort færdige til at dømme korthår, så 
står vi måske bedre rustet her end for få år siden. 

Avlsarbejdet: 
Der er i årets løb fotograferet 23 hunde for HD, og med kun en C hund, resten A+B hunde må vi 
konstatere at vi har en sygdomsfri race. Med hensyn til avlsvejledning har der ikke været meget 
brug for rådgivning. Man kan også se på hvalpelisten, at de fleste har vidst hvad de gik efter ved 
valg af avlspartner. Der har været mange gode kombinationer, som det bliver spændende at se 
afkommet efter. Der har også i år været en del der har hentet deres avlspartner i Tyskland, som det 
også her kan blive spændende at følge afkommet af. Jeg vil dog her ikke undlade at opfordre til at 
man giver korrekte oplysninger om den valgte avlspartner, når man vælger en fra udlandet. 

Samarbejdende organisationer: 
FJD har i 2013 for første gang uddelt markvildt prisen, som tilfaldt Poul Richard Jørgensen fra 
Christiansfeld. Han fik prisen for et projekt som er startet af egen fri vilje, uden det formål at skabe 
større jagtmuligheder, men alene for at skabe større natur værdier. Et initiativ som vi bør være med 
til at bakke op om alle steder i landet hvor der er muligheder for det. 
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Jeg tænker her på vores Give prøve, og hvor jeg er blevet kontaktet af markvildt udvalget og FJD 
om at være med i et pilotprojekt, og hvor jeg ser muligheder for at få 2 måske 3 terrængivere med i 
dette projekt, for så tror jeg det vil brede sig som ringe i vandet. I starten af 2013 var DJ og FJD 
desværre kommet på kollisions kurs, med hensyn til at få oprettet markvildtlav rundt omkring i 
landet, men ved bl.a. et ekstraordinært bestyrelsesmøde fik man renset luften, så samarbejdet igen er 
intakt til fælles gavn for alle os med stående hunde. 

I DKK schweissudvalg har der i 2013 været stor aktivitet, med bl.a. at få harmoniseret 
prøvereglerne, så også de 5 specialklubber der ønsket at komme ind under DKK’s prøveregler, 
kunne tilslutte sig dem. De har givet et positivt udtryk for samarbejdet med DKK’s schweissudvalg. 
Vi har ligeledes fået harmoniseret reglerne så det nu er muligt, at også hjælperne på prøverne, har 
mulighed for at få deres hunde afprøvet på dagen. Jeg har meddelt udvalget at jeg stopper som 
schweissprøvedommer i 2014, og jeg mener derfor også at jeg bør stoppe i udvalget. Da jeg er 
indvalgt af FJD, vil det være naturligt at det også er FJD der kommer med en ny indstilling. 

Dansk-Kennel-Klub og FJD har i fælles samarbejde afholdt et eksteriø dommerseminar her den 25. 
januar på Bygholm i Horsens, et rigtig godt seminar, hvor der virkelig var fokus på flere 
specialklubbers problemer med udenlandske dommere rent eksteriør mæssigt. Og det var 
hårrejsende at se hvor hurtig en jagthunderace kan blive ødelagt, når man kun avler efter at man kan 
blive udstillings champion. Der er ingen tvivl om, at vi af denne vej skal være med til præge DKK i 
valg af udenlandske dommere. Vi hørte nemlig gang på gang fra specialklubberne, at det ikke er 
danske dommere der dømmer flere racer under gruppe 7 der er problemer med, det er helt klart de 
udenlandske dommere. 

Efter en utrolig lang vej, har vi endelig fået grønt lys for at afholde en anerkendt Derby prøve, den 
første efter tyske regler, oversættelsen skal tilpasses uden at de dog skal fordanskes, det er helt klart, 
at de tyske regler, som alle medlems lande i Verdensforbundet afholder prøver efter, der kan vi ikke 
stå og forlange særregler. I forbindelse med ansøgning om anerkendelse, vil jeg gerne rette en stor 
tak til Peder Jürgensen og Henrik Raa Andersen, samt Henrik Johansen og Jens Glavind fra DKK. 
Jeg er i fuld gang med planlægningen til afholdelse af den første anerkendte Derby prøve den 26. 
april i Hellevad, jeg håber vi kan blive 3 hold a 4 deltagere. 

Prøveresultater: 
På Klubbens forårs hovedprøve i Give kunne prøveleder Kristian Møberg byde velkommen til stort 
set det samme antal hunde som i 2012, han havde igen i år sammen med sine trofaste hjælpere 
sørget for en veltilrette lagt prøve både lørdag og søndag. Kristian Møberg kunne meddele os at 
prøven i 2014 ville blive hans sidste som prøveleder. Dette fik mig til at gå i aktion, og inden 
søndagen var omme havde jeg fået tilsagn fra Heine Jørgensen om at overtage prøvelederjobbet fra 
2015. Det er vi klubben utrolig glad for at du har sagt ja til. Og da du tillige er godt kendt hos 
terrængiverne, og selv flere gange har været terrænleder for hold i området, har vi fra klubbens side 
fuld fortrolighed til dig som prøveleder af korthaarklubben største markprøve, og vi glæder os til et 
mangeårigt samarbejde. 

Giveprøven kunne i år ikke leve op til den flotte præmierings % fra året før, det blev således kun til 
5 præmieringer i unghundeklassen, og 6 i åbenklasse. Søndagens vinderklasse havde i år 43 
deltagere, og efter hård kamp kunne Gorm Henriksen med Toes’ Krøyer hyldes som 1. vinder, og 
da vi desværre ikke kom op på 50 tilmeldte hunde fik således kun 1 vinderklasse, og dermed også 
færre hunde med til mesterskabsprøven. 

Lørdag aften på sognegården blev igen en hyggelig oplevelse sammen gode korthårvenner, der var i 
år mødt 3 stk. 25 års jubilarer og Hans Hejnerup Hansen som 5o års jubilar. Det er for mig noget 
særligt, hvert år at kunne hylde disse jubilarer, som trofast år efter år fornyer deres medlemskab af 
Korthaarklubben. Der var desværre også en smule vemod i arrangementet, idet det var sidste år vi 
kunne være på Sognegården, som i år står uden værtspar. Jeg vil derfor gerne sige tak for alle de 
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gode år, og med god betjening, som vi har haft på sognegården. Det bliver da spændende med et nyt 
samlingspunkt. 

Øvrige kvalitetsprøver forår: 
Præmieringsgraden på forårets øvrige prøver, var desværre heller ikke særlig prangende, ja, nogle 
prøver helt uden præmieringer, så der bliver helt sikkert noget vi skal have indhentet i år. 

Kvalitetsprøver efterår: 
Tendensen fra foråret med lav præmierings procent viste sig desværre også på efterårets prøver, 
hvor mange også her var uden præmieringer til korthåren. Dette må absolut give stof til eftertanke, 
når det ikke kun er forårets prøver der ikke giver præmiering. Om foråret kan færtforholdene drille 
en del, med bl.a. kold østenvind, eller et sent forår, men om efteråret kan disse undskyldninger ikke 
bruges, da må der være andre faktorer der spiller ind, såsom er hunden klar til at gå i en åben 
kvalitets klasse, hvor alt skal være i orden, både dressur og fuglebehandling. Og som jeg skrev ved 
forårets prøver, så er der virkelig noget vi skal have indhentet i år. 

Brugsprøver: 
På brugsprøverne gjorde korthåren det meget bedre end på kvalitetsprøverne. Spørgsmålet er så om 
vi kan være tilfredse, når kun 34 korthår stiller op på brugsprøverne, disse hunde opnåede dog 18 
præmieringer, hvoraf halvdelen var 1.pr. De mange nuller på forårets og efterårets åbne klasser, har 
helt sikkert været medvirkende til kun 34 startende korthår. Ja, på 8 brugsprøver var der slet ingen 
korthår tilmeldt, jeg ved heller ikke om 22 brugsprøver ikke er ved at være for mange. 2 prøver 
måtte aflyses på grund af manglende tilslutning. 

Klubbens Efterårsvinderklasse: 
Klubbens egen vinderklasse var igen lagt i hænderne på Allan Grundahl som terrænansvarlig, og 
med en ny prøveleder i Rene Jørgensen. De to havde stablet en rigtig god prøve op, og med 
hyggelig samvær fredag aften på vandrehjemmet er det forhåbentlig med til, at vi igen snart kan 
komme op på 50 tilmeldte hunde, og derved få 2 side ordnede vinderklasser. Der deltog 42 hunde 
fordelt på 5 hold, og da dommerne havde lukket bogen kunne de 6 vindere hyldes med 1. vinderen 
Kaj Olsen og Broengen Rico. Vi fik således kun 1 hund med til DM herfra.  

Øvrige efterårsvinderklasser: 
Efterårsvinderklasserne gav 11 placeringer til korthåren, med en enkelt 1. vinder. Det resulterede i 
at vi igen i år var repræsenteret med 9 hunde på årets DM, et resultat jeg synes vi kan være tilfredse 
med. 

DM: 
Årets DM var i år henlagt til terræner på Lolland-Falster og med Allan Grundahl som 
terrænansvarlig og prøveleder. Korthaarklubben var i år repræsenteret med 9 hunde, som gjorde det 
fremragende, vi havde således 5 hunde med over middag, og hvoraf de 4 var kategori 1 hunde. 
Eftermiddagens afprøvninger bragte ikke de mange perfekte situationer, som vi bl.a. så året før. 
Men da dommerne lukkede bogen havde vi forsvaret DM titlen fra 2012, idet Jakob Poulsen med 
Ambi kunne hyldes som Danmarksmester 2013. Et stort tillykke fra medlemmer og bestyrelse. Det 
er mange år siden vi har haft DM titlen 2 år i træk. 

Fuldbrugsprøver: 
På årets fuldbrugsprøver var der desværre kun deltagelse af 15 korthår. De gjorde det sådan set 
udmærket, idet der blev opnået 6 stk. 1.pr 2 stk. 2. pr og 2 stk. 3. pr, og med et gennemsnitligt 
pointtal på 226. Blandt de præmierede hunde var der dog et resultat, som tiltrak sig særlig 
opmærksomhed, idet Lars Kock med Bredsgaard’s Nemo, på den Sønderjyske Fuldbrugsprøve 
opnåede fuldt hus, nemlig 264 point. Et resultat der ikke kun opnås ved at være heldig, men ved at 
stille med en hund, der fysisk og ikke mindst psykisk er trimmet til den 2 dages prøve en 
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fuldbrugsprøve er. Et fornemt resultat som det er værd at tage hatten af for, derfor et stort tillykke 
fra Korthaarklubben. 

På Fume havde vi i år 2 hunde med til start, dog uden at opnå placeringer. Når man ser tilbage på 
årets fuldbrugsprøver, er antallet af startende korthår ikke tilfredsstillende, det har vi før gjort 
væsentlig bedre. Jeg vil da også opfordre til at man ude i aktivgrupperne gør en ekstra indsats for at 
få flere i gang, med denne vores fornemste prøve.  

Schweissprøver: 
Det er utrolig glædeligt at læse om alle de korthår der har deltaget på årets schweissprøver, også at 
klubben arrangerer eller er medarrangør af 10 schweissprøver fordelt over hele landet, lige med 
undtagelse af Fyn. Og alle de opnåede præmieringer, lige fra 3 timer 400m til 40 timer 1000m, det 
glæder mig især de mange præmieringer på 20 timer prøverne. 

Det er uden diskussion flot med en 1. pr på disse prøver, men prøv lige at se på klubbens prøve i 
Skive, hvor 2 korthår opnår henholdsvis 2. og 3. pr på 40 timers 1000m prøven. For det skal lige 
nævnes at taber man sporet her, det er det samme på 20 timer prøverne, så er der kun dig selv og 
hunden der skal finde tilbage på sporet, du får ingen hjælp, eller anvist schweiss. I praktisk 
eftersøgning er det utrolig vigtig at man har en hund der tager sporet op, når den har mistet det. En 
flot præstation af de 2 hunde. Klubben har i 2013 imødekommet et ønske om et klubchampionat i 
Schweiss, som vi har søgt og fået godkendt i DKK. Det får titlen KLBCHS.  
 
Udvidet apporteringsprøver: 
Stadigvæk klubbens smertensbarn, kun 12 korthår stillede op på landsplan, denne prøve må altså se 
at få vores interesse, om ikke andet, må det være en oplagt prøve for nye hundeførere, hvis de mere 
erfarende ikke vil bruge tid på denne gode efterskudsprøve. Så nok engang kære aktivgrupper, op 
på dupperne, så vi ud ad til kan vise flaget, og vise korthåren både kan apportere fra land og vand. 
Og på den afsluttende mesterskabsprøve havde vi således kun 3 hunde med, hvoraf 2 bestod. 

Udenlandsresultater: 
Der har igen i år været rigtig mange der har deltaget på prøver i Tyskland, det være sig både 
udstilling, derby og Solms prøver. De har virkelig repræsenteret korthåren godt, med gode resultater 
til følge. Og som afslutning på prøveåret havde vi 2 deltagere med til VM i Kroatien, også de 
repræsenterede ligeledes vores race godt.  

Udstillinger: 
På FJD udstillingen i Vissenbjerg, måtte vi endnu engang sande at der ikke var flere deltagere end 
en dommer kunne bedømme, i alt var der tilmeldt 20 hunde til denne traditionsrige udstilling. En 
udstilling med præmiering på det jævne, der blev således kun uddelt 5 gange excellent. 

På Bredsten udstillingen var fremmødet ikke meget bedre end FJD udstillingen, og med 22 
tilmeldte hunde, kunne dette også klares af en dommer. Jeg husker tilbage til år 2000, det første år 
jeg var prøveleder i Vingsted, da havde vi 3 ringe, og over 70 tilmeldte hunde. 

På DKK udstillinger har der været lige så mange hunde tilmeldt som FJD og Bredsten tilsammen, 
på DKK dog på 8 udstillinger. Der er dog en anden ting der bekymrer mig meget. FJD udstillingen 
5 gange excellent, ud af 20 tilmeldte, dommer Flemming Konnerup. Bredsten udstillingen 18 gange 
excellent ud af 22 tilmeldte, dommer Erik Petersen. DKK udstillinger 42 tilmeldte, 33 gange 
excellent, dommere udenlandske. Når jeg ser disse præmieringer på vores egen udstilling i Bredsten 
og DKK udstillingerne, sammenlignet med FJD udstillingen hvor det var klubbens egen dommer 
Flemming Konnerup der dømte, så er det jeg spørger - Hvor megen værdi har det at få et excellent 
på en DKK udstilling, hvis du ikke kan få det ved vores egne dommere? 
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Selvfølgelig skal vi blive ved med at udstille vores hunde, så vi kan blive ved med at se, at en 
korthår holder standarten, selv ved bedømmelse med udenlandske dommere. Og her skal vi 
selvfølgelig forsøge at påvirke DKK, så vi ikke får de samme problemer som Setter klubberne er 
ved at få, men i avlen hele tiden have det for øje, at korthåren skal kunne bruges til det den er skabt 
til, nemlig at gå på jagt. 

Championer: 
I årets løb har vi fået følgende champions: 
DKCH: Gomard’s Scott Ejer Knud Hansen 
DKJCH: Toes’ Arkansas Ejer Leo Dannerelv 
DKJCH: Toes’ Krohg Ejer Kurt Grün 
DKJCH: Nørreøxe’s Kuno Ejer Villy Andersen 
DKJCH: Søborggaard’s Mille Ejer Jørgen Peter Karlsen 
DKJCH+DKCH+INTCH Toes’ Arkansas Ejer Leo Dannerelv 
DKJCH+DKCH+INTCH Petermann’s Jolly Ejer Erik Petermann 
Et stort tillykke med de opnåede championtitler. 
Derudover blev der optaget 3 hunde i avlsregisteret. 
 
Målsætning. 
Jeg vil virkelig håbe at mine bange anelser vedr. tordenskjolds soldater ikke kommer til at holde 
stik, og jeg vil gøre hvad jeg kan for at vi ikke skal se flere aflysninger af arrangementer på grund af 
manglende tilslutning.  

Jeg har gjort mig nogle tanker vedr. Giveprøven, som hvis vi kan få den nødvendige opbakning fra 
vores altid villige terrængivere i omåret, og hvis vi er villige til at bruge nogle penge derpå, kan 
resultere i at vi om 5-6 år måske kan holde en Giveprøve uden udsætning af fugle. 

At vi ved en fortsat stor deltagelse på messer og udstillinger, og få vores aktivgrupper udstyret med 
PR materiale der kan være med til at stoppe tilbagegangen i medlemstallet. 

Til slut vil jeg gerne lykønske alle der har opnået en præmiering, eller på anden måde sikret god 
omtale af vores race. Jeg vil gerne sige tak til alle der på en eller anden måde har ydet en frivillig 
indsat for Korthaarklubben. Jeg vil også gerne rette en tak til min medbestyrelse for godt 
samarbejde i 2013, en særlig tak skal lyde for den hjælp jeg fik fra jer, da jeg havde brug for det i 
efteråret. Skal vi til slut rejse os og udbringe et trefoldigt leve for Korthaarklubben. 

Hans Martin Christensen 
Formand for Korthaarklubben. 
 

  

 

   


