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Beretning: 
Jeg udtalte sidste år i min beretning, at der ikke skulle bruges tid på de negative kræfter som vi 
alligevel ikke kunne stille tilfreds. Det har heller ikke været nødvendigt i 2014, idet jeg føler, at på 
klubplan har der hersket fred og fordragelighed. De af klubben afholdte arrangementer, har der 
været en god opbakning til, både på udstilling, forårs og efterårsprøver. Selvfølgelig kunne der da 
godt havde været flere deltagere, men dem der valgte at møde op for at bl.a. at hygge sig med gode 
venner i klubben, fik helt sikkert en god oplevelse ud af det. Vi må så bare håbe at alle de der deltog 
i arrangementerne, kan være med til at overbevise dem der blev hjemme om, at de er gået glip af 
noget, og derfor møder op næste gang klubben inviterer til et arrangement. 
Jeg var i min beretning sidste år inde på, at det er bekymrende, når man ude i aktivgrupperne, er nød 
til at aflyse arrangementer på grund af manglende tilslutning. En tendens der desværre også har 
været kendetegnede nogle steder i 2014. Ligeledes når der er valg til bestyrelserne i aktivgrupperne, 
da kan man se, at det nogle steder er svært at få sammensat en bestyrelse. Det er simpelthen en 
opgave vi må have rigtig megen fokus på, og som vi fra bestyrelsen virkelig må prioritere meget 
højt og undgå at de sidste af Tordenskjolds soldater helt mister lysten. Der må derfor ikke mangle 
nogen personlig eller økonomisk støtte fra klubbens side, når man fra aktivgrupperne beder om 
hjælp. 
Vi valgte i år at droppe ideen med en agerhønsejagt for nye medlemmer. Og det var med den 
begrundelse, at der ikke blev vist den fornødne interesse fra medlemmernes side, hvor vi bl.a. måtte 
rykke flere gange for overhovedet at få et svar om deltagelse, en enkelt udeblev endog uden afbud. 
En skam - for vi kan jo se at flere klubber har taget emnet op og med succes. Om vi skal tage ideen 
op igen, vil jeg ikke udelukke, men så bliver det med en form af egenbetaling, hvor vi godt vil være 
med til at skaffe de terræner der skal til. 
I midten af året indgik vi i et pilotprojekt i samarbejde med Flemming Østergård, et projekt der gik 
ud på at udsætte nogle familieflokke agerhøns, med det formål, at vi måske kunne være med til at 
forbedre muligheden for at kunne holde en Giveprøve om nogle år uden at udsætte fugle. Vi havde i 
første omgang valgt 3 steder for udsætningen i samarbejde med terrængiverne til Giveprøven. Jeg 
havde lavet nogle volierer, som det så viste sig senere ikke var indbrudssikre for rovtøj. Så i løbet af 
de første par døgn blev de 2 volierer tømt af ræven. Der er ingen tvivl om at ideen er god, men 
volieren skal næsten placeres hjemme ved sengen, så man kan overvåge den døgnet rundt, og 
fuglene skal så først sættes ud i naturen når de kan flyve. 
En af grundene til at vi forsøgte med projektet er, at vi alle ved hvad der evt. kan vente os i 2017 når 
udsætningsforliget skal genforhandles. Trækker vi det korteste strå her, så er Giveprøven om foråret 
i alvorlig fare, ja vi kan lige så godt erkende, at vi ikke kan holde en Giveprøve uden udsætning af 
fugle. Derfor er det vigtigt at vi overholder udsætningsreglerne som de er nu, og det vil bl.a. sige at 
vi under ingen omstændigheder afholder prøven før efter 1. april, der er skæringsdatoen for 
udsætning i foråret. Det går så hvert tredje eller fjerde år, ud over dem der gerne både vil deltage i 
Giveprøven og DKK’s mesterskabsprøve. 
Det er nu ikke kun udsætningsreglerne der gør indflydelse her, men også påsken. Vi kan ikke byde 
vore terrængivere og terrænledere, at de skal bruge påsken på korthaarklubben, og det samme 
gælder også for bestyrelsen, dertil kommer at det også er svært at skaffe lokaler i påsken på grund 
af mange andre arrangementer. 
Men hensyn til udsætnings problemet har vi fra bestyrelsen forsøgt at være forudseende, ved at bede 
nogle personer om at undersøge, om forårsprøven evt. kan flyttes til Sjælland, idet der findes terræn 
her som har en stor bestand af vilde fugle. Vi er nød til her at være forudseende, for kommer der et 
forbud, så er der også andre klubber der mangler terræner, og så nytter det ikke noget at vi venter til 
2017. Det åbner så selvfølgelig op for diskussionen, at hvis muligheden byder sig, om vi så skal 
flytte forårsprøven til Sjælland og efterårsprøven til Jylland. I første omgang flytter vi 
efterårsprøven til terræner omkring Rødekro, idet der her er mange terræner med en god bestand af 
vilde fugle.  
Aktivgrupperne: 
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Som nævnt før så er der aktivgrupper der har mere end svært ved at få sammensat en aktiv 
bestyrelse, og på trods af et udmærket samarbejde med andre kontinentale klubber, er der fortsat 
mangel på opbakning. Jeg tror heller ikke det er et økonomisk problem, da vi imødekommer så at 
sige alle ansøgninger om tilskud. 
Jeg nævnte også kontingentet i min beretning sidste år, men jeg tror ikke på, at et kontingent på 400 
kr. og hvor man får 6 blade af Jagthunden om året, skulle være skyld i at man ikke melder sig ind i 
klubben. Rundt omkring i aktivgrupperne deltager man flittigt på messer og udstillinger og kommer 
derved i dialog med en masse mennesker, og fremviser vores race på bedste måde. Og det er nok 
bl.a. her vi skal have dem udstyret med noget bedre materialer, og det vil jeg komme ind på lidt 
senere under PR. 
Spørgsmålet er så - Er det tilbuddet af aktiviteter der er for lille, skal vi have nedsat nogle 
underudvalg af bestyrelsen, der udelukkende tager sig af aktivgrupperne og stimulerer dem? Jeg tror 
bl.a. vi skal have vore opdrættere til at hjælpe. Når opdrætteren sælger en hvalp til en der ikke er 
medlem af korthaarklubben, skal vores PR koordinator have oplysninger. Så har han mulighed til 
personlig kontakt, for at få overbevist vedkommende om, at der er mange fordele ved at være 
medlem af fællesskabet. Vi skal i personlig kontakt med dem, og oplyse dem om, hvor der er hjælp 
at hente hvis de har problemer, hvor den nærmeste aktivgruppe er, hvem de kan henvende sig til, 
hvilke aktiviteter der er mulig for. Den personlige kontakt tror jeg er bedre som de blade med 
oplysning om muligheder for indmelding i klubben, som vi medsender til en ny hvalpekøber. 
PR: 
På PR området har vi fra bestyrelsen besluttet, at der i 2015 skal bruges nogle penge. Vi skal bl.a. i 
samarbejde med Birte have gjort vores hjemmeside endnu bedre, den skal krydres med billeder af 
korthår i alle afskygninger og situationer der gør, at når man først er klikket derind, så bliver man 
hængende, og får læst og set hvad der er værd at vide om vores race. 
Dette er vi nødt til at have professionel hjælp til, en hjælp som Birte også skal have gavn af, det er 
trods alt hende, der har den daglige kontakt på hjemmesiden. 
Med hensyn til vores gamle video som vi fik overspillet på en DVD, men som nu er udsolgt, var det 
måske en ide at overveje en ny, det er jo et godt materiale til brug på messer og udstillinger, og vi 
kunne måske også have den kørende på hjemmesiden, så man med klik på et link kunne se filmen. 
Jeg forsøger stadig med mellemrum, at påvirke DK4 til at vi kan få lov til at bruge den film de 
optog i forbindelse med 100 års jubilæet. Men indtil videre sidder de tungt på rettighederne. 
Vores PowerPoint som Kim Henriksen har stået for, og som skal bruges på messer og udstillinger, 
er nu færdig lavet og bliver vist her i dag. Det er efter min mening en rigtig flot præsentation af den 
korthårede hønsehund, og med et utal af situationer, der viser hvad vores race kan, og samtidig 
giver den også indtryk af, hvor fremragende en familiehund den er. Jeg er dybt taknemmelig for 
hvad Kim har brugt, både af tid, samt ikke mindst brugen af de mange flotte billeder på denne 
præsentation. Alle disse billeder må under ingen omstændigheder bruges i anden sammenhænge og 
hvis, så kun med forudgående aftale med Kim. 
Uddannelse: 
Som markprøvedomme, har vi i 2014 ikke haft nogen under uddannelse. En ting som vi gerne 
skulle have nogen i gang med i 2015, idet der bliver flere og flere der falder for aldersgrænsen på 70 
år, uden at vi får nye i gang. Jeg vil også her endnu engang opfordre de mindre klubber om også at 
sørge for at få nogle dommere uddannet. Her på starten af 2015, ser det også ud til at vi får nogen i 
gang med uddannelsen, idet Karl Georg og Kim Staal har besluttet at gå i gang, og dem har vi 
selvfølgelig indstillet med vores anbefaling. 
Som schweissprøvedommer mangler vi i høj grad også emner. Jeg tror, at vi kun har 2 dommere fra 
korthaarklubben tilbage, og det er alt for lidt. Vi har trods alt mange medlemmer der deltager i 
schweissprøver hvert år, og der må bestemt være nogle af dem der burde tage dommeruddannelsen. 
Som eksteriørdommer er Lene Dahl startet op, men da netop den uddannelse er mere langvarig, og 
kræver flere kurser, så varer det jo nogen tid inden hun er færdig. Der er dog blevet 2 piger færdig 
med aspiranttjenesten under gruppe 7, så de også nu må dømme korthår. Det er Conni Jacobsen og 
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Lene Johansen. Conni Jacobsen er inviteret til at dømme korthår på FJD udstillingen i juni. Det har 
hun takket ja til. 
Avlsarbejdet: 
Vi kom i 2014 ud for en i klubben helt udsædvanlig situation, ja en situation som vi stadig er i, at vi 
i efteråret en overgang kun havde 2 hvalpe til salg på hvalpelisten, og det er også status for 
nuværende. Det er jo helt katastrofalt at potentielle hvalpekøbere ikke har noget at vælge imellem, 
ja de kunne få det indtryk, at korthåren er ved at være en uddød race. Jeg ved ikke hvad det skyldes, 
at opdrætterne ikke turde sætte et kuld hvalpe i verden, hvalpe af gode præmierede forældre har der 
da altid været købere til. Sådan en situation er jo ikke god reklame, og en katastrofe når tillægget af 
registreringer skal gøres op. 
Der er i årets løb fotograferet 45 hunde, heraf er der kun 1 hund med c+d hofter. Det må siges at 
være meget flot. I 2013 havde vi også kun 1 hund med c hofter, men da var der kun fotograferet 23 
hunde. Altså har vi en race uden sygdom. Heller ikke i år har der været den store efterspørgsel af 
avlsvejledning, men her ligger der måske en årsag til, at der ikke er sat flere kuld i verden. Hvis der 
gør det? Så skal der gøres noget her og nu. 
Samarbejdende organisationer:  
DKK 
Vedr. vores Derby prøve og fortolkningen af reglerne, har jeg haft en del korrespondance med 
Dansk Kennel Klub og et møde med formanden Jørgen Hindse. Et fantastisk positivt møde, hvor 
man fra DKK’s side gav udtryk for, at man altid så positivt på ønsket om afholdelse af avls og 
opdræts prøver. Og at de ønsker vi havde med hensyn til registrering af resultaterne ville blive 
imødekommet. Dette bekræftet ved fremsendelse af et dokument der præciserer, hvilke regler der 
skal overholdes. Dette er modtaget den 3. september 2014 underskrevet af Jens Glavind DKK.  
Udstillinger: Fra 1. januar 2015 bliver alle resultater på udstillinger straks online registrede, og de 
vil straks være synlige der. Så nu får man ikke mere et stykke papir, skriftlig kritik, på om den er 
fremragende eller ikke. Klubben har haft Ellen og Birte på kursus vedr. dette nye tiltag, så hvis man 
vil vide mere om dette, kan de sikkert besvare det. 
Der er kommet nyt udstillings reglement 1. januar 2015, det er dog uden de store ændringer. 
Schweiss: 
Da jeg sidste år stoppede som schweissprøvedommer, mente jeg også at det var mest fornuftigt at 
udtræde af DKK,s schweisshunde udvalg, hvor jeg har siddet som repræsentant for FJD, og så 
overlade posten til en mere aktiv person, og vi pegede fra korthaarklubben på Christian Harbo, og 
han blev også valgt uden modkandidat. 
FJD: 
I FJD har de sidste måneder været mere end turbulente, og i skrivende stund ved ingen endnu hvad 
det ender med, der er indkaldt til et møde den 25 februar, og hvor man har valgt Christian Johansen 
fra Dansk Pointer klub til at udrede og samle trådene.  Mødet har nu været afholdt og det vil Karl 
Georg referere fra efterfølgende. 
Den 7. januar indkaldte jeg min medbestyrelse til et bestyrelses møde, hvor jeg skulle have 
bekræftet, at det ikke nødvendigvis var formanden der skulle repræsentere klubben i FJD. Hvis det 
var det, skulle vi ikke have haft formandsvalg i 2016, men i dag. For på grund af et utrolig dårligt 
samarbejdsklima i FJD, ønsker jeg ikke mere at bruge min tid der. Ddet blev derfor på mødet 
besluttet at Karl Georg repræsenterer klubben resten af 2015. Jeg har i den sidste måned flere gange 
fået bekræftet, at det ikke var valget til DKK’s bestyrelse det drejede sig om, men udelukkene at få 
fjernet formanden for FJD, så han heller ikke kan være repræsenteret i DJU. Jeg er sikker på at 
opstilling af en hvilken som helst anden kandidat til DKK, ikke havde fået Ruhaarklubben til at 
fastholde deres kandidat, men nu var der en mulighed for at slippe af med den torn i øjet han var for 
flere klubber. 
Jeg vil udtrykkelig gøre opmærksom på at dette er min mening omkring FJD, og ikke nødvendigvis 
resten af bestyrelsen. Jeg skal derfor nok stå på mål for de beslutninger jeg har taget i FJD. 
Der var i årets løb kommet forslag fra Formandskabet i FJD til bl.a. en strukturændring i FJD, samt 
et Workshop som skulle være med til at gøre det mere attraktivt, at være medlem af en specialklub 
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under FJD. Alle disse ting er foreløbig blevet skrinlagt, til de mere presserende problemer er blevet 
løst. 
Ligeledes har der omkring FJD’s udstillings komite været fokus på hvad man lå inde med af midler. 
For i flere år har man jo reelt ikke haft de store udgifter, idet klubberne selv har betalt dommere og 
sekretærer. Det vidste sig da også, at udstillings komiteen lå inde med over 200 tusinde kroner, som 
nu bliver gjort op og fordelt til alle klubberne i henhold til, hvor mange udstillere de har haft. For 
Korthaarklubben’s vedkommende får vi godt 15.000 kr. tilbage. 
DJU: 
DJU har selvfølgelig også været præget af balladen i FJD, og her er der bl.a. blevet indgivet 2 
indberetninger af DJU. Den ene med problemet om overholdelse af tavsheds pligten, hvor det i 
hvert fald ikke er betrykkende med DJU’s håndtering af denne sag. Det havde klædt organisationen 
bedre, om man havde gjort en indsats for at komme dette uvæsen til livs, i stedet for den vattede 
holdning man nu kan læse om i det sidste referat. Når der er indgivet en indberetning, skal den 
behandles efter de gældende regler der nu er, ellers kan hverken hundeførere, prøveledere, dommere 
eller andre have tillid til at en indberetning, den bliver behandlet korrekt, og som DJU som 
organisation er forpligtet til. Også her skal jeg gøre opmærksom på, at dette er min personlige 
mening. 
Prøveresultater: 
Derbyprøven: 
Efter flere års forsøg på at få en anerkendt Derby prøve afviklet i Danmark, kunne vi endelig i 2014 
afholde en Derby prøve, selvom der til det sidste blev forsøgt at spænde ben for den prøve. Men 
med stor velvillighed og hjælp fra den Tyske Korthaarklub der stillede med 6 dommere, lykkedes 
det. Der var i alt tilmeldt 10 hunde, fordelt på 2 hold, og med 3 dommere på hver, som hele tiden 
forsøgte at se det positive i hundenes præstationer, hvad der også er kendetegnede for denne prøve. 
Efter alle hundene havde været afprøvet indtil flere gange, kunne alle hunde præmieres. Jeg tror alle 
hundeførere såvel som tilskuere, fik et positivt indtryk af den avls og anlægsprøve, og som vi har 
besluttet i bestyrelsen, at evaluere efter 3 år, hvor den forhåbentlig stadig har medlemmernes 
interesse. 
Kvalitetsprøver forår: 
Giveprøven: 
Årets Giveprøve var i år for første gang henlagt med nyt samlingssted på Grønbjerg hotel, og stedet 
levede fuldt op til vore forventninger, med al den service som man kunne forlange. Det var også 
samtidig den sidste Giveprøve med Kristian Møberg som prøveleder. Og Tove og Kristian 
afleverede denne deres sidste Giveprøve i bedste stil, hvor alt var tilrettelagt til mindste detalje, og 
vi vil fra bestyrelsen gerne endnu engang sige tak for jeres indsats ved de Giveprøver, hvor Ii har 
stået for tilrettelæggelsen. Vi skal derfor have en ny prøveleder i 2015. Det har Heine Jørgensen 
lovet at overtage. Han har dog bedt om hjælp i år, da han er blevet optaget i Schweissregisteret, og 
de afholder kursus samme dag. Men Niels Erik og Ellen har lovet at hjælpe og de kender jo om 
nogen Giveprøven. 
Årets Giveprøve havde i åben og unghundeklasse 66 tilmeldinger fordelt på 6 hold. Der blev opnået 
10 præmieringer i unghunde klasse, og 14 i åbenklasse, med overvægt i 1. præmier. Det er næsten 
en fordobling af de præmierede hunde i forhold til året før. 
Lørdag aften var som sædvanlig en festlig blanding af hyldest til de præmierede hunde, samt ikke 
mindst hyldest af årets jubilarer, hvoraf én  50 års og seks 25 års jubilarer var mødt op, for at 
modtage deres udmærkelse.  
Søndagens vinderklasse havde 35 deltagere fordelt på 4 hold. Og da ordførende dommer til middag 
kunne bekendtgøre, at man havde 10 kategori 1 hunde med over middag, så har formiddagens 
afprøvning ikke været helt dårlig. Man skulle da også næsten hen til sidste slip, før 1. vinderen blev 
Søborggård’s Bess med Ejer Uffe Jacobsen, som også tildeles HP, CAC og Cacit. 
Øvrige kvalitetsprøver forår: 
På forårets kvalitetsprøver i åben og unghundeklasserne har der været afprøvet 173 korthår. De har 
opnået 69 præmieringer. Med en præmierings grad på 39 %, er det en fremgang fra året før. Når 
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man ser på de forskellige prøver er det især de tidlige FJD prøver, hvor det har knebet med 
præmieringen, men det er jo vilkårene om foråret, hvor en kold østenvind kan have stor indflydelse 
på præmieringsgraden. 
Forårets vinderklasser: 
På forårets vinderklasser opnåede korthåren, 2 stk. 1 vinder, 2 stk. 2.vinder, 1 stk. 5. vinder, og 1 
stk. 6. vinder. Vi havde 8 hunde med til mesterskabsprøven,  hvor det blev dog kun blev til én 5. 
vinder ved  Bislev’s Asi ejer Jes Peder Petersen. Det har vi før gjort bedre. 
Efterårets Kvalitetsprøver: 
135 korthår har været afprøvet på efterårets kvalitetsprøver. Disse har opnået 54 præmieringer, og 
det giver en præmiegrad på 40 %. Det kan vi også gøre bedre om efteråret. Når man prøver at 
analysere lidt i de forskellige prøver, så ser man at det især er i åben klasse, at der mangler 
præmiering. Vi ved jo alle, at her skal tingene virkelig være i orden, hvis man skal have en 1. 
præmie med hjem, ja det kan være sværere at få en 1. præmie her end en placering på en 
vinderklasse. 
Brugsprøver: 
På årets brugsprøver fik vi rettet op på det lave antal startende hunde vi havde i 2013, hvor kun 34 
korthår deltog. Så det var dejligt at se, at 60 korthår har været afprøvet på årets brugsprøver, og de 
opnåede en præmieringsgrad på hele 63 %, virkelig flot, og heraf var der 19 stk. 1. pr. Som på 
kvalitetsprøver i åben klasse ved vi også, at her skal tingene også virkelig være i orden. Der er 
mange ting der kan gå galt når man får fældet fugl og en korrekt apportering skal udføres. Men en 
virkelig glædelig overraskelse, med den høje præmiering %. 
Klubbens efterårsvinderklasse: 
Klubbens efterårsvinderklasse blev igen i år afholdt på Falster med Rene Jørgensen som prøveleder, 
og Rene og hans hjælpere, sørgede for at alt klappede, lige fra aftenens hyggelige samvær, til vi 
kunne hylde de 6 vindere i flotte omgivelser. 1. vinder og dermed kvalifikation til DM blev Jes P. 
Pedersen med Bislev’s Asi, og klubbens tillykke med resultatet. Der var desværre kun tilmeldt 33 
hunde. Det er efter min mening for lidt i forhold til de hunde vi har i vinderklassen i klubben. Vi har 
gang på gang hørt, at det er alt for langt at køre helt til Falster. Vi har derfor valgt i bestyrelsen som 
et forsøg at flytte den til Sønderjylland i 2015, så må vi se om der er mere opbakning til at holde 
den her. Flytningen er på ingen måde en kritik af organiseringen af prøven, vi har kun været tilfreds 
med afviklingen af vinderklassen, så i første omgang tak til Rene og hans hjælpere. 
Med hensyn til overnatning i forbindelse med prøven her i år, skal man nok være hurtig med at 
beslutte sig, for det er en campingplads med en høj belægning, så det vil nok ikke være en god ide 
at vente til i sidste øjeblik. 
Øvrige efterårsvinderklasser: 
På de øvrige efterårsvinderklasser, blev der opnået 12 placeringer, heraf to 1. vindere. Dette gjorde 
at vi igen i år fik 9 hunde med til DM, det er det samme antal vi har haft de sidste 3 år. 
DM: 
Årets Danmarksmesterskab blev i år afviklet på dejlige terræner omkring Hjallerup, og igen kunne 
man se, at et DM udmærket kan afholdes uden roemarker. På nogle dejlige marker med bl.a. olie 
ræddiker fik man set, at det var her fuglene ville være, og dem var der rigelig af. Så har man disse 
marker kan der afholdes DM over hele landet. Vores forventninger var naturligvis store, idet vi igen 
i år havde 9 hunde med til DM, og med de sidste 2 års DM vinder til korthår, så håbede vi 
naturligvis, at vi kunne gøre det igen. Men som bekendt vokser træerne ikke ind i himlen, så vi 
måtte tage til takke med 5 og 6 vinderen. Povl Bislev med Bislev’s H. Fie og Martin Ellegård med 
Fjelstrup’s Gry, et stort tillykke med disse resultater. Set ud fra eftermiddagens afprøvning tror jeg 
ikke, vi skal være utilfreds med det. Så vi kommer igen i 2015. 
Fuldbrugsprøver: 
På årets fuldbrugsprøver deltog der 17 korthår. En lille fremgang fra året før, men med et lidt 
mindre point gennemsnit, nemlig 211 mod 226 året før. Der var desværre kun 6 præmieringer til 
korthåren. 
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På det efterfølgende FUME var vi igen med fremme, idet Lars Kock med Bredsgård’s Nemo og 
Thomas Styrbæk Andersen med Søborggård’s Walther blev henholdsvis 1. og 4. vinder. Også her et 
stort tillykke med resultaterne. 
Jeg vil håbe, at endnu flere vil prioritere denne vores fornemste prøve endnu mere, så en fremgang i 
deltagerantallet ikke er en enlig svale.  
Schweissprøver: 
Som i 2013 har det i år været dejligt at se alle de mange korthår der har været afprøvet i alle 
disciplinerne inden for schweiss. Også de mange opnåede præmieringer, kan man kun glæde sig 
over. I 2013 fik vi indført et klubchampionat i schweiss KLBCHS, og det er da utrolig flot, at 
allerede det første år, har 3 hunde opnået denne flotte titel . Freja med Jan Olsen, Nørreøxe’s Kuno 
med Villy Andersen og Rie Von der Jydebæk med Uffe Søndergård, et stort tillykke til dem. Men 
også til alle de andre præmierede hunde både på 3 og 20 timers prøverne skal der lyde et stort 
tillykke. Det lover godt for fremtiden at så mange vælger at deltage på en schweissprøve. 
Udvidet apporteringsprøver: 
Jeg skrev sidste år i min beretning at den udvidede apporteringsprøve var klubbens smertensbarn, 
idet der kun deltog 12 korthår. Det blev der rettet noget op på i år, hvor vi dog havde 35 hunde til 
start, og 5 stk. til forbundsmesterskabet. Ud af de 35 startende bestod de 23 hunde, og af de 5 
deltagende på forbundsmesterskabet bestod de 4. Jeg håber virkelig at dette år var vendepunktet, og 
endnu flere får øjnene op for denne lille fuldbrugsprøve, som ikke er sværere end alle kan deltage, 
og hvor man får sin hund afprøvet i discipliner, som er jagt relaterede, og som man kan komme ud 
for på enhver jagt. For det er vel jagthunde vi avler.  
Udenlandsresultater: 
Også i år har haft repræsentanter for vores racer med på prøver i udlandet, og som i 2013 har det 
været Derby, Solms og udstillinger. 2 deltagere til VM i Italien Erik Petermann og Karl Georg 
Kristensen. Og det gælder for alle, at de har repræsenteret klubben og racen på bedste måde. Jeg 
finder også at det er vigtigt som medlem af verdensforbundet viser vi vores ansigt udadtil ved at 
deltage. 
Udstillinger: 
Det er ikke så lidt deprimerende at skrive om udstillinger afholdt i 2014, når man på FJD og vores 
egen udstilling i Bredsten kun kan mønstre henholdsvis 13 og 30 hunde. Samtidig har der været 64 
startende hunde på DKK udstillinger, det håber jeg virkelig kan starte en debat her i dag. Hvad er 
man utilfreds med på vores egne udstillinger, ligger de på et forkert tidspunkt? Er det dommerne? 
Eller hvad er der galt? For os der skal arrangere det, så er arbejdet det samme om vi skal stille op til 
20 eller 40 hunde, men det sidste er det sjoveste. Så kom med jeres mening nu, så vi kan få ændret 
hvis der er noget der skal ændres. 
På FJD udstillingen opnåede Lystlunds  Å- Rikke S, Ejer Tine og Fedder Brunhøj Jensen at blive 
udstillingens bedste hund i BIS konkurrence med alle racer. Et stort tillykke med det. I brugshunde 
klasserne blev der uddelt 3 gange excellent og 1gang Very Good både hos hanner og tæver. 
Championer: 
Der har også i 2014 været en god tilgang af Championhunde, som vi kan være stolte af. Og da ikke 
mindst vores nye klubchampionat i schweiss, som hele 3 hunde opnåede det første år. 
Året champion hunde blev: 
DKCH: Nørreøxe’s Teis: Ejer Torben Hjardemål 
DKCH: Bislevs Hilde: Ejer Niels Korsbæk 
DKCH: Nordboen Ebbe: Ejer Vivian Kliver 
DKJCH: Søborggaard’s  Walter: Ejer Thomas Styrbæk Andersen 
INTCH: Bislevs Hilde: Ejer Niels Korsbæk 
SECH: Bislevs Hilde: Ejer Niels Korsbæk 
KLBCHS: Freja: Ejer Jan Olsen 
KLBCHS: Nørreøxe’s  Kuno: Ejer Villy Andersen 
KLBCHS: Rie Von der Jydebæk: Ejer Uffe Søndergaard 
Et stort tillykke med de opnåede titler. 



7 

 

Derudover er Heine Jørgensen blevet optaget i schweissregisteret. 
5 nye hunde er optaget i avlsregisteret i 2014. 
Målsætning: 
Mit håb for 2015 skal helt klart være, at der kommer styr på FJD, at der kommer nye folk ind som 
vil samarbejdet og demokratiet. Sker det ikke, så tror jeg desværre at fremtiden for den stående 
hund, og dermed også vores race, bliver mere end svær. 
Jeg håber, at vi med nye tiltag af PR vil kunne blive ved med at være repræsenteret på messer og 
udstillinger, så nye hvalpekøbere af den vej, får øjnene op for, at det er en fordel at være medlem af 
Korthaarklubben. Det kan vi skrive nok så mange gange, og det kan heller ikke klare det med at 
skrive om det, vi skal virkelig gøre en indsats for at overbevise en hvalpekøber, at det ikke er tom 
snak. 
Og vi må ikke komme i den situation igen, at vi ingen hvalpe har til salg, det er simpelt hen 
deprimerende når man har en hvalpekøber i røret, og han så siger, jamen så må jeg jo købe en anden 
race, for jeg skal have en jagthund. 
Til slut vil jeg gerne lykønske alle der har opnået en præmiering i det forgangne år, og dermed 
sikret god omtale af vores race. Jeg vil også gerne sige tak til alle, der på en eller anden måde har 
ydet en frivillig indsats for Korthaarklubben stor eller lille. 
Skal vi til slut rejse os og udbringe et trefoldigt leve for korthaarklubben. 
 
    
      
 
 
  
  


