
 

 

Beretning 2016 Jagthundearbejde kreds 1. 
  
Jagthundeudvalg eller Prøveudvalg. Det, som tidligere hed Jagthundeudvalg og var samlingspunkt 
for landets hundekoordinatorer, omdøbes til Prøveudvalg. 
  
I kredsen er der  ved indgangen til 2017 på hundeområdet færdiguddannet to personer, som  
benævnes kredsundervisere. Ring til dem og hør, hvad de kan tilbyde og hjælpe med : Jens Brandt 
Andersen og Magnus Sand Christensen. Begge er noteret på kredsens hjemmeside. 
  
2016 i kreds 1:  
Rigtig mange hundearrangementer har været afviklet i kredseregi i 2016 ,-arrangementer, der 
tilsigter at vore jagthunde bliver dygtige og kvalificerede hjælpere ved afvikling af jagter. Det være 
sig apportering eller eftersøg osv. Også arrangementer, hvor hundene præsenteres for kommende 
hundeejere og “familien Danmark”,er afviklet 
  
Foråret:  
Prøver for  Jagthunde i Thy,Hjallerup og Tylstrup samt på Læsø. 
14.03.2016 prøve for engelske hunde ved Thisted hos Asger Bak: 1 hold fuldtegnet med 12 hunde . 
19.03.2016 prøve for kontinentale og engelske hunde i Hjallerup. Prøveleder Bjarne Jacobsen : 2 
hold . 
24.03.2016 prøve for kontinentale og engelske hunde ved Tylstrup. Prøveleder Ulrik Kjærsgård. 3 
hold. 
09.04.2016 prøve for engelske og kontinentale hunde på Læsø. Prøveleder Kent Hvirring Jensen: 1 
hold. 
15.04.2016 prøve for kontinentale hunde ved Ålbæk.(nyt område). Prøveleder Steen Larsen:2 
hold. 
Status: god tilslutning og som helhed pæn præmieringsprocent. 
  
Sommer og efterår:  
DJU alm.apporteringsprøver. 
Morsø Jagthundeklub .Prøveleder Bjarke Farsinsen. 
Ø.Vrå Jagtforening. Prøveleder Steen Larsen. 
Østerild Thy Jagthundeklub. Prøveleder Peter Ringgård. 
Status: Varieret tilslutning . Beståelsesprocenten let under middel. 
  
DJ. udvidede apporteringsprøve. 
Søgningen til denne prøve i kredsen kan fint dækkes af 2 prøver. Østerild og Hjallerup. 
Dette under hensyntagen til at ungå røde tal på bundlinien.En omkostningstung prøve. 
Østerild prøven : Prøveleder Peter Ringgård. 
Hjallerup prøven: Prøveleder Steen Larsen. 
Det bemærkes at de nye prøveregler giver adgang til DJ Forbundsmesterskabsprøve således:. 1 
vinder kvalificerer sig direkte ved mere end 10 deltagere på prøven. 
Ingen krav om kvalifikation i egen kreds. Mulighed for deltagelse på flere prøver. 
 
 
 
 
 
  

http://www.jaegerforbundet.dk/


PR arrangementer med Jagthunde: 
Nyjægerdagen på Flejsborg skydecenter. Fremvisning af Schweisshundearbejde  og apporterende 
hunde. 
Naturdag ved Vandet sø i efterårsferien: Jagtunde viser og præsenterer apporteringsdiscipliner for 
jægere /ikke jægere/familien Danmark. 
Et par rigtig gode arrangementer for hunde og jagtsag. 
  
03.09.2016: Markprøve Hjallerup. Prøveleder Bjarne Jacobsen. :1 hold. 
04.09.2016:Markprøve Læsø . Prøveleder Kent Hvirring Jensen.: 1 hold. 
08.10.2016. Vinderklasse Hjallerup. Prøveleder Niels Korsbæk Nielsen.: 3 hold. 
Gode prøver . Velafviklede. 
  
Herudover afvikles Fuldbrugsprøve i DJU regi.(DJ har sæde i DJU) 
Verdensmesterskabet for stående hunde 2016 : Udgangspunkt Hjallerup. Flot afviklet arrangement 
i hænderne på dygtige hundeentusiater fra området og kredsen. 
 
Beretningen indeholder ikke specifikke prøveresultater: Flotte resultater er i året opnået af 
jagthunde fra kredsen.”Ingen forbigået ingen glemt.” 
  
Et år med mange arrangementer på hundefronten.  
Hundekoordinatoren takker af og går på pension fra tillidsjob.  
 
Tak for rigtig godt og positivt samarbejde. God vind til ny hundekoordinator Steen Larsen. 
  
Niels Korsbæk Nielsen 
fhv hundekordinator pr 1.01.2017 


