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Aktiviteter 2015

Vores truttere. Ræv på tid med Kate.

Pokalvinder og de to andre.

Åben apporteringsprøve:

Prøven blev afholdt i det bedste vejr nogensinde. Ikke silende regn og heller ikke 35 grader i skyggen.
Overskyet med let vind og desværre en masse klæg.
To af vores lokale jagthornsblæsere, Poul Andersen og Ulrik Ulvedahl, startede prøven op, med manér, med det
sædvanlige hundekor som akkompagnement. Hjertelig tak til jer to, for den smukke start på prøven.
De almægtige og retfærdige dommere i år, var samme trekløver som sidste år, nemlig. Hans Loose, Ole Bülow og
Bjørn Ovesen. Hvorfor lave om på noget der fungerer fint?
Det blev til 16 deltagere i den almindelige prøve og fem i den udvidede, hvoraf 3 valgte kanin/ræv.
En del færre end sidste år. Men der var vidst rift om datoen i år. Der var flere prøver.
Da prøven var slut, var der 7 med 30 point, der var i matchning. Én due på tid og fejlfri.I udvidet prøve var der to
med fuldt hus 232 point og disse skulle matche på dobbeltmarkering på tid.
I ”ræv på tid” var der 6 afprøvninger og samme hund som sidste år, var hurtigst.

Præmieringer som følger:

Ræv på tid-pokalen gik til: Torben Hansen med labrador Spoty i tiden 5,5 sekunder.

Almindelig apportering:
Nr. 1 og Pokalvinder:  Jan Olsen med labrador Rico i matchtiden 22,77 sek.
Nr. 2.    Kim Hyldborg med labrador Melanie i tiden 27,07 sek.
Nr. 3.    Tage Andersen med labrador Luna i tiden 30,08 sek.

Udvidet apportering:
Nr. 1 og Pokalvinder:  Jan Olsen med labrador Rico i matchtiden 55,88 sek.
Nr. 2.    Tage Andersen med labrador Bonnie i tiden 2,05 min.
Nr. 3.    Kim Hyldborg med labrador Melanie med 226 point.

Ja, der blev fårene skilt fra bukkende. I hvert fald var det disse hunde, der var skarpest på dagen.
Tillykke til jer alle fire. Virkelig flot gået. Tak til Inge for kage. Der blev vidst ryddet helt op.
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Stemningsbilleder fra familiedagen
lørdag den 18. juli.

Selvom vi ikke var ret mange var det en
rigtig hyggelig dag, hvor der var
mulighed for jagtsti, lækker mad,

bueskydning, snobrød over bål, skydning
og en rigtig god snak.

Tusind tak til alle jer, som valgte at kigge
forbi og gøre denne dag til noget særlig

:-)

Apporteringsprøven

Den 10. juni blev den lille afsluttende prøve for holdet,
afholdt.

Tak til dommer Jeff Jacobsen, for at hjælpe os denne dag,
med at dømme hundene og komme med gode råd.

Af de fremmødte hunde og førere, blev disse præmieret:

Pokalvinder for voksne hunde:

Brian Petersen med labrador ”Odin” 29 point, og nummer
1 i den samlede prøve.

Pokalvinder for unghunde:

Mogens Nielsen med labrador ”Molly” 21 point, og
nummer 2 i den samlede prøve.

Danni Karlsen med labrador i åbenklasse med ”Ronja” fik
19 point og blev nr. 3.

Tillykke til jer alle og tusind tak til Inge for dejlig
rabarberkage.

Lørdag den 20. juni blev der afholdt den lokale
præmieskydning, her er nogle stemningsbilleder fra fra
dagen.

Placeringen blev som følgende:
Juniorrækken:
1. pl. Kasper Becker

Damerækken:
1. pl. Marianne Dam
2. pl. Charlotte Bak

Jægerrækken:
1. pl. Niels Baandrup
2. pl. Jesper Thor
3. pl. Lars Petersen

Mester A:
1. pl. Thomas Sørensen
2. pl. Claus Mariegaard
3. pl. Mikael Pedersen

Mester B:
1. pl. Jonathan Mogensen
2. pl. Vagn Møller Pedersen
3. Mogens Christiansen

Vinderen af
Sporting:
Søren Dam

Sjove duer:
Jørgen Becker

Monte Carlo:
Vagn Møller Pedersen

Buerækken:
Søren Dam
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Forårs-fordressurprøve blev afholdt søndag den 29. marts.

Forårets fordressurhold var i år et lille hold, så det var flot at 8 af dem stillede til vores prøve.

Der er 10 forskellige ”discipliner”, som dommeren kan give op til 10 point i.

En stor tak til dommer Nicolai Espersen, som vi havde inviteret.

Holdet er blevet trænet af Tim Eriksen, også en stor tak til ham.

Følgende kursister blev præmieret.

Præmie og vandrepokal: Brian Petersen med Labrador ”Odin”97 point.1. 

Præmie. Camilla Olsen med Korthår/Lab “Dina” 90 point.2. 

Præmie: Jesper Larsen med Labrador ”Sako” 89 point.3. 

Hjertelig tillykke til jer tre og også til resten af holdet. Der var en flot standard på holdet.

I midten pokalvinder Brian, flankeret af Camilla nr. 2 og
Jesper nr. 3.
Yderst til venstre Dommer Nicolai og til højre instruktør
Tim.

Vores lokale markprøve den 1. marts 2015.

Så fik vi afholdt markprøve. Og mage til møjvejr, skal man lede længe efter. Regn og storm fra morgenstunden. Men
alle hundeførere, dommere og terrænledere mødte op til det hyggelige fælles morgenbord, før alle trak i regntøjet og
drog ud i terrænerne.
Vi havde to hold ude, på 11 hunde hver: et rent Engelsk hold og et blandet Engelsk/kontinental. I alt var der 9
unghunde med og det tyder jo på, at der stadig er en god portion interesse for hundesporten.
Dommer Lars Schmidt havde Hans Kurt Kaas som terrænleder og dommer John Bak havde Tom Christensen og Asger
Mogensen som terrænledere. Mange, mange tak til disse fem, for at bruge en regnvejrsdag, på at hjælpe os, med at
afvikle prøven på fin vis. Faktisk skulle John Bak selv have gået med hund, men var så flink at overlade den til hans
kone Christina, der så blev nødt til at gå på modsatte hold, med både den og hendes egen hund. Stor tak til jer.

Præmieringer:
John Bak havde én præmiering.
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Dag Kjelland med hans åben klasse pointer ”Bolt” fik en flot 2.dn præmie.
Tillykke til Dag og tak for at du ville tage turen helt fra Sverige.
Desuden blev der uddelt en førerpræmie, til en fører, som dommeren gerne vil vise sin anderkendelse og den gik til
Per Christophersen for en velført, samarbejdsvillig og lydig hund.
Lars Schmidt havde tre præmieringer.
Michael Petersen med åben klasse Kleiner Münsterland ”Marco” fik en flot 2.dn præmie.
Anders Andersen med åben klasse Korthår ”Basse” fik 1.ste præmie og pokalen for ”bedste åbenklasse
kontinental hund”.
Jan Hansen med unghunde klasse Ruhår ”Holger” fik 1.ste præmie og pokalen for ”bedste kontinental
unghund”.
Disse to hunde måtte en tur i matchning, hvor ”Basse” viste sig som den mest erfarne og dermed vandt pokalen
”Prøvens bedste hund”.
Førerpræmien gik til Jan Hansen for yderst velført, samarbejdsvillig og lydig hund.

Jan Hansen med unghund ”Holger”

der havde to flotte situationer på parhøns

og dermed vandt unghundepokalen.

Stemningsbilleder fra en helt utrolig hyggelig og god aften den 7. marts 2015.
Foreningens første jagtfest siden sammenlægningen.

Vi var 54 denne aften og det var utroligt som snakken gik helt fra start, det gav en rigtig god stemning.
Aften gik alt for hurtigt, med rigtig god mad og kl. 21 spillede musikken på til dans, og der blev danset.

En tradition er taget op igen, og den er kommet for at blive.

Reserverer derfor allerede nu den 19. marts 2016, hvor flere forhåbentlig har lyst til at deltage og gøre
aften uforglemmelig i Engelstrup Forsamlingshus kl. 17.30.
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Rævejagt

Søndag d. 18. januar blev foreningens årlige rævejagt
afholdt. I modsætning til sidste år, hvor det var bindende
koldt, så var vejret væsentlig varmere.
Som det kan ses på billedet var vi en lille sluttet kreds,
hvilket gjorde at der var rigeligt af de guleærter.
Vi var så heldige, at af alle de mange grave, som vi kørte
til, så var der en enkelt ræv hjemme.
Der hersker stor usikkerhed om hvem der egentlig er
skytten , så derfor tillykke til både Kurt og Niels

Generalforsamling 2015

Der blev afholdt generalforsamling den 15. januar 2015, og selvom vi ikke var ret mange denne aften, var der
alligevel 26, som valgte at komme.

P.W. havde efter 25 år i bestyrelsen som kasserer valgt at træde tilbage. I den forbindelse havde bestyrelsen besluttet
at overrække æresmedlemsbeviset samt nål til ham.
Vi, fra bestyrelsen, takker for det store arbejde, som han har gjort for foreningen i alle de år og ønsker ham alt muligt
held og lykke i fremtiden.

Vi havde også nogen jubilar i år: 50 år. John H. Hansen, 40 år Roald Nørgaard og 40 år Torben Jørgensen.

Derudover blev der overrakt præmier i forbindelse med
Bedste buk, som gik til Torben Roldhave
Mindste buk, som gik til Jørgen Becker
Bedste udenlandske trofæ, som gik til Nikolaj Andersen og
Bedste udenlandske buk, som gik til Jesper Thor.
Stor tillykke til jer alle.

Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig, dette sker den 22. januar 2015.

Referatet fra generalforsamling finder du her

Formandsberetningen finder du her
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