
Hundekoordinator:  Beretning 2019 

2019 har været et meget aktivt år i kredsen. Der har været afholdt 3 

forårsmarkprøver og 1 efterårsmarkprøve.  én vinderklasse for engelske hunde forår 

og efterår. Der er afholdt 3 apporteringsprøver med både med DJU-prøven og 

udvidet apportering. 

24. august var kredsen vært for forbundsmesterskabet. Jeg aftalt med 

Lammefjorden Jagtforening at vi kunne afholde det på foreningens terræn, vi løb ind 

i et problem, der manglede vand i søen, men det blev løst ved, der blev pumpet 

vand fra kanalen. Vi havde en rigtig god dag i godt vejr, der blev vist rigtig godt 

hundearbejde, vi var så heldige at vinderne på posterne, ikke var blandt de 3 

vindere, sjovt nok blev prøvens mindste hund en springer spaniel, bedst på hårvildt. 

Der skal endnu engang lyde en kæmpestor tak til hundeudvalget i Lammefjorden, 

for det store arbejde I udførte, som dommer Claus Nilsen sagde ved 

præmieuddelingen, at han aldrig havde oplevet så god service på en prøve. 

3 december havde jeg indkaldt til møde om aktiviteter indenfor hunde området der 

var mødt 22 op, vi havde en god debat omkring træning i de forskellige foreninger, 

og var enig om at det skulle gentages i 2020. 

Jeg har været til 3 møder i aktivitetsudvalget, vi er i gang med at revidere 

reglementet for udvidet apportering, der har været  ikke helt klart, hvad er var 

gældende, så vi håber det bliver lettere for hundeførerne, samtidig bliver der lavet 

en dommervejledning. 

Jeg vil slutte med at sige tak til alle prøveledere, hjælpere, dommere og 

terrænværter, uden dem have vi ikke kunnet afholde prøver. En rigtig stor tak, skal 

der lyde til Jørgen Jensen Holbæk for alle de år, han har været prøveleder, han har 

valgt ikke at være prøveleder mere, men heldigvis har Jan Lorentzen tilbudt at 

afholde efterårs vinderklassen for engelske hunde. 

En tak skal også lyde til Dorte Hjelm og Finn Poulsen, det er ikke så meget jeg har 

gjort brug af dem, men det kommer forhåbentlig. 

 

Fremtid: I 2020 er der planlagt 2 forårsmarkprøver, én vinderklasseprøve , 2 

apporterings prøver, men der er plads til mange flere, er der foreninger der har lyst 

til at afholde apporteringsprøver, men er ikke sikker på hvordan og hvorledes man 

gør kontakt mig, jeg står til rådighed for jer. 

Kresten Henriksen 


