Beretning vedr. hunde aktiviteter i løbet af 2015 v/ hundekoordinator
Niels Christian Johansen DJ – kreds 5

Der har været afholdt 1 apporteringsprøve - 2 udvidet apporteringsprøver
hvor den i Ullerslev ikke havde tilslutning nok - og den i Gudbjerg som var
kvalificerende til FM - nemt kunne have haft de deltagere med som var
med i Ullerslev. Udtagelse til FM er i år lørdag den 25. juni i Gudbjerg.
Det skal atter fremhæves at (vi) Fyn har gjort det rigtig godt i 2015 idet vi
vandt hold mesterskabet i udvidet apportering – hvor de to bedst
placerede havde max. Point - Preben Christiansen og John L. Hansen –
godt gået! Der kommer nye retningslinjer for udtagelse til FM her i 2016!
Der har været 6 markprøver for de stående -2 forår og 4 i efteråret – i år
er der allerede berammet 3 prøver i foråret, 2 hos Steen Bent og 1 hos
Bjarne Nürnberg. John Larsen holdt 1 prøve på syd Langeland, som vi
håber kan fortsætte, da der virkelig var godt med vildt – jeg ser meget
gerne du binder an med det igen! Hos Steen Bent bliver der således også
her i foråret 2 prøver for de engelske – her er det også vær at bemærke at
der er rigtig godt med vildt, så alle deltagere har mulighed for præmiering
– jeg vil også fremhæve at Steen Bent har planlagt at optage en jagtfilm til
efteråret, som meget gerne skulle kunne opleves i tv på et af de
landsdækkende programmer.
Hundeudvalget i DJ er pr. 7. – 10. – 2015 omgjort til et prøveudvalg ved et
dekret fra HB. Det umiddelbare resultat er at prøveudvalget skal
arrangere og udvikle hundeprøver og har således ikke mere indflydelse på
uddannelse og politik på hundeområdet – hvilket absolut opleves
markant underligt, når der til enhver tid tidligere har været kreds
valgte/udnævnte koordinatorer som har haft overblik, hvad der har været
behov for på kredsplan. Jeg må sige det ligner en ”hævnagt” fra
administrationens og HB` s side, idet der skulle gå hen ved 4 år, før der
kom nye elementer i hundeinstruktør uddannelsen, hvilket man med

urette har beskyldt hundeudvalget for. Hundeudvalget har loyalt ageret i
forhold til kommissoriet, som var godkendt af HB og har også anlagt linjen
i forhold til DJ`s visioner 2017. Det har endvidere virket meget
påfaldende, når den tilforordnede fra HB (Stig Egede Hansen) kun har
deltaget i højest 20% af de møder, som var indkaldt til i hundeudvalget.
Men det blev meddelt i dekretet, at det var en samlet og enig
hovedbestyrelse, som havde truffet denne gennemgribende beslutning,
hvilket i allerhøjeste grad undre, idet der nok kun er 2 af 9 der har
indgående kendskab til strukturen Danmarks ”jagthundeverden” og
dermed hvilke konsekvenser, det har fået. Man har nu udpeget et
jagthunde udvalg, med et HB medlem for bordenden (formand) og
næsten alle øvrige medlemmer er udpeget af denne formand eller af HB,
hvilket er virkelig lidet demokratisk. Men så er det jo meget nemt, hvis
der er en som er lidt ”kunstig eller besværlig”? – Så peger formanden på
en ”anden” – ER det et sundt JÆGERFORBUND? Det har så bevirket – 2
loyale kolleger – foreløbig - er stoppet! Vil dette forekomme i andre
loyale fagudvalg? Er det en ageren, som vækker tillid? I hundeudvalget
har der kun været undertegnede, som er valgt ”politikker”
(Jægerrådsformand) (f…… set med HB øjne – ellers havde det aldrig vakt
så megen postyr/debat)?
Her i Kreds 5 – FYN - har vi dannet en partnerskabsaftale med
Naturstyrelsen Fyn vedr. et område på ca. 26 ha i Elmelund V/
Vejrup/Blommenslyst vest f/Odense, hvor NST – Fyn har stillet ca. 26 ha
til rådighed for Jægerne, som hunde trænings areal, hvor det er Kreds 5 i
Jægerforbundet, der er hovedaktøren i aftalen med Naturstyrelsen –
området er opkøbt for jagttegnsmidler, hvorfor styrelsen tilgodeser os
med jagthundene, som gode medspillere i en aftale om brugen af dele af
det opkøbte areal. Allerede kan vi nu sige at området er i brug med stor
succes, da brugen af reviret på års basis har været ca. 1500 deltagere –
det skyldes ikke kun Brændekilde/ Bellinge & Trøstrup/Korup
Jagtforeninger – og ikke mindst de speciel hunde klubber, som er så hel -

hjertet engageret i Elmelund jagthunde træning. Da de fleste af vore
jagtforeninger har deres egne træningsrevirer, kan vi ikke fortænke dem i
at de er sig selv nok – men det er stadig således at kan vore jagthunde
deres metier hjemme, er det ikke sikkert de kan den på et nyt revir, så
derfor - venner/jagtforeninger, book en tid hvis der er en ledig? På et
tidspunkt vil vi kalde sammen til event omkring indvielsen af trænings
områder, der er tildannet for at hundene har områder med passende
vandhuller, så også det kan øves og trænes med passende muligheder i
vandhuller af forskellig beskaffenhed - formegentlig aug./sept. 16. Her
inviterer vi nok ikke vor ledelse, selvom vi forventer ministerbesøg! Som I
sikkert forstår siger jeg helt, åbent vor ledelse agerer meget styrende –
top – som influerer meget arrogant nedad i vort forbund – hvilket ikke er
godt fremdeles – min holdning er – så ejerskab/engagement og vi vil alle
være med til at bære fælles succes og sker der noget, som ikke er helt
efter hensigten, ville vi være behjælpelige at gyde ”olie på vandende”
De bedste ønsker for DJ
Hundekoordinatoren for Fyn
Kreds 5

