
Tonny Lønne fra Bredebro brænder 
for markvildtjagt og stående hunde i 
en grad, så han med alle kneb søger 
at åbne ungdommens øjne for 
jagtformen.
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På prøve

HUNDE OG  
UNGE JÆGERE

Agerhønsejagt eller brugsprøvejagt med stående hunde er, ligegyl-
digt hvilken race der bruges, en stor oplevelse. I forgrunden ses en 
weimaraner, mens de slørede hunde i baggrunden er en tysk ruhåret 
hønsehund og en langhåret hønsehund.

HUNDE: Når der holdes brugsprøve på Tonny Lønnes ejen-
dom ved Ballum i Sønderjylland, inviterer han ofte unge 
jægere med som skytter. Landmanden, der i 2018 modtog 
Danmarks Jægerforbunds markvildtspris, havde denne dag 
givet buddet til 19-årige Mads og 17-årige Hans Frederik, 
der friske og fulde af forventning mødte op med lommerne 
fulde af patroner.

I flere situationer lettede fuglene – vilde agerhøns – lige 
foran hundene, ligesom de unge skytter også enkelte gange 
oplevede at komme bag hunde i tom stand. I dagens sidste 
slip så det ud til, at nu var den der, men vel oppe ved hund-
en kunne føreren ikke få hunden til at rejse fuglen. Efter tre 
forsøg med at få den ruhårede hønsehund til at gå frem blev 
han bedt om at koble hunden – sidste chance blev altså 
også spildt.

Det var første gang, at dommer Kirstein Henriksen gen-
nemførte en hel prøve, uden at der blev skudt over hund-
ene. At de unge skytter ikke fik ild i krudtet, ændrer dog 
ikke på det prisværdige i Lønnes koncept. For der er trods 
alt også dage, hvor der ikke nedlægges vildt til galgen, selv 
når man går med stående hunde – en lektie, der nok er 
værd at tage med!
tln@jatrejsefeber.dk

Tonny Lønne har tidligere inviteret elever fra Landbrugsskolen med som 
skytter, når der blev afholdt markprøver i hans revir. Denne gang var 
det dog unge jægere fra bekendtskabskredsen, der havde fået buddet.
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Uanset om der bliver skudt fugle over hundene eller ej, byder dage i 
marken med stående hunde på mange både spændende og smukke 
situationer.

Dagens sidste situation bød på en stand, hvor hunden ikke ville løse. Da det endelig lykkedes, var føreren blev bedt om at koble hunden, hvor-
for de unge ”karle” – som man siger i Sønderjylland – ikke måtte skyde.

Selvom vejret ikke hele tiden var med hundefolk og skytter, kunne 
regnen ikke klandres for dagens lidt pauvre udfald – tingene faldt 
bare ikke i hak.
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