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Kender du  
   

Korthår Klubben 
Specialklubben for den  
korthårede hønsehund – Stiftet i 1908 

           
Tillykke med din korthårede hønsehund, som vi håber du 
får megen glæde af. For at få det fulde udbytte af din hund, 
vil det være en god ide at deltage i fællesskabet i korthår-
klubben, her vil du blive godt modtaget og få del i det gode 
kammeratskab, klubben er kendt for… 
 
Korthårklubben er den ældste specialklub for stående 
hønsehunde i Danmark - stiftet i 1908. 
Nutidens korthår er et resultat af det målbevidste 
avlsarbejde, som klubben igennem de mange år har udført, 
og stadig arbejder med. 
 
Klubben ledes af en bestyrelse på fem mand, som 
varetager medlemmernes interesse f.eks. ved avlsråd, 
hvalpeformidling og medvirken ved møder og kurser m.m. 
 
Der er på landsplan etableret aktivgrupper, hvor erfarne 
korthårsejere af kærlighed til racen udfører et stort arbejde 
med mødeaktiviteter og dressurvejledning for medlemmer 
på deres egn. Disse aktiviteter støttes naturligvis af 
klubben. 
 
Korthåren er den alsidige stående jagthund. Både i mark, 
skov, krat, mose og vand er den en værdifuld 
jagtkammerat. 
Den er udstyret 
med evner, der 
langt overstiger den 
almindelige jægers 
krav, og dens stil og 
stand i marken er 
en fryd for øjet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fordele, der tæller for korthåren: 

Er tidlig moden 

Er let at dressere 

Er født med fast stand 

Er meget apportminded både fra vand og land 

Er velegnet som schweisshund 

Er sund og robust-fri for arvelige sygdomme 

Er vagtsom i hjemmet 

Er børnevenlig 

Er kort sagt hele familiens hund 
 

Medlemskab af korthårklubben    
Som medlem får du 10 gange årligt bladet ”Jagthunden”, 
der udsendes af F.J.D. ( Fællesrepræsentationen for 
stående hønsehunde i Danmark ). 
Du kan også deltage på klubbens og F.J.D´s  markprøver 
og udstillinger. Til uddeling ved disse prøver råder klubben 
over ca. 50 pokaler, og uddeler disse og andre præmier for 
at fremme arbejdet for korthårens stadige udvikling. 
Endvidere kan du deltage på Dansk Kennel Klub´s 
brugsprøver. 
Ved registrering af hvalpe får du rabat. 
Klubben udgiver en årbog, med årets resultater, kritik, 
bestyrelsens gennemgang af året, regnskab, avlsregister 
og masser af foto, til en meget rimelig pris. 
 
Hvis du kunne tænke dig at være medlem af klubben, kan 
indmeldelsesblanketten benyttes og sendes til klubbens 
kasserer eller du kan klikke dig ind på 
www.korthaarklubben.dk for elektronisk indmeldelse. 

 
Med venlig hilsen og på vegne af  
bestyrelsen for korthaarklubben 

 
Leif Anker Jensen 
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Indmeldelsesblanket 
Til optagelse som medlem af Korthaarklubben  

 
Navn:______________________________   

 
Adresse:___________________________   

 
Postnr./by:__________________________   

 
Tlf. nr.:____________________________ 

 
 
Modtager 
 

Korthaarklubben 
Kasserer Ellen Jørgensen 
Sønderkær 157 
7190 Billund 

 

 

Porto 

 


