
Kredsmøde – marts 2016 

Beretning hundekoordinator kreds 7  

Efter kredsmødet i 2015 blev det besluttet at danne et hundeudvalg i kreds 7. Hundeudvalget har bestået 

af: 

Dorte Hjelm Jensen:  retrievere og apporteringsarbejdet 

Kurt Drasbek:  De stående race, herunder markprøver  

Bjørn Ovesen:  Spaniels og apporteringsprøver 

Kirsten Skovsby:  Hundekoordinator 

Formålet med at etablere et hundeudvalg i kredsen er: 

1. at sikre mangfoldighed i hundearbejdet i kredsen, både hvad angår aktiviteter og hensynet til 

forskelligheden i racernes styrker 

2. at fordele arbejdet mellem flere, samt sikre sparring til hinanden og de aktiviteter der ønskes 

gennemført. 

Hundeudvalget har i samarbejde med kreds 6 afholdt hundeinstruktøruddannelse for nye instruktører, der 

har været afholdt kurser i efteruddannelse for vores mange dygtige instruktører. 

Den 4. juli havde vi arrangeret ”Kom og se og prøv en apporteringsprøve” Ideen er at lave en test, hvor 

hundefører kan komme og snuse til hvad en apporteringsprøve går ud på. På dagen var der dommere til 

stede, som vejledte hundeførerne i hvorledes de kunne tilrettelægge deres videre træning, hvor dommerne 

vurderede hunde og fører som stærke og hvor der var behov for mere fokus.  

Arrangementet kunne være bedre besøgt, men det var årets varmeste dag – ikke en god dag for hunde og 

fører at være ude på træningsbanen i. 

Den 15. og 16. august var hundeudvalget inviteret til at deltage i et arrangement i Andelslandsbyen Nyvang, 

hvor de forskellige hunderacer kunne præsenteres og vise deres særlige fortrin. Alle racer har hver deres 

fortrin og se disse samlet på et sted, er virkelig interessant. Et godt arrangement, hvor man som jæger kan 

få et rigtig godt indtryk af de forskellige racer inden man måske skal beslutte sig for sin næste jagthund. 

Der har været forårsmarkprøver for stående hunde. Ligesom der har været afholdt både almindelig og 

udvidet apporteringsprøver. De sidste med udtagelse til FM i apportering.  

Kreds 7 var repræsenteret ved FM i apportering den 29. august i Egeris ved Videbæk med Jan Olsen med 

labrador Mouk, Steen Sørensen med labrador Mikki, Peter G. Pedersen med ruhår Katholts Gustav. Vores 

hold blev 2.-vinder, det var rigtig flot – stort tillykke til holdet. 

I efteråret 2015 valgte Bjørn Ovesen at trække sig tilbage fra arbejdet i hundeudvalget. Vi vil gerne benytte 

lejligheden til at sige mange tak til Bjørn for den store indsats han har ydet i tidens løb og ikke mindst tak 

for den inspiration han har bibragt hundearbejdet. 



Hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund besluttede på deres møde den 2. september at omstrukturer 

hundearbejdet i forbundet således, at det tidligere kendte hundeudvalg får hovedansvaret for forbundets 

prøver og at kredsenes hundekoordinatorer tilknyttes det nye prøveudvalg. Samtidig oprettes der et 

politisk udvalg Jagthundeudvalget. Udvalget består af Stig Egede Hansen (HB) Formand, Kirstein Henriksen 

(formand for prøveudvalget), Lise Lotte Christensen, Kirsten Skovsby, Jens Chr. Andersen, Kent Kristensen 

og Flemming Jørgensen. 

Da Kirsten Skovsby er indtrådt i jagthundeudvalget og dermed udtrådt af prøveudvalget (hundeudvalget) i 

oktober 2015, er Søren Hecht tiltrådt som ny hundekoordinator i kreds 7. 

I 2016 kan I forvente flere rigtig godt tilrettelagt prøver både markprøver og apporteringsprøver, aktivitet 

for jagthundeinstruktører og meget andet. Aktiviteter som kun bliver bedre af at blive brugt, så opfordrer 

jeres medlemmer til at deltage. 

 

 


