
Nyhedsbrev, januar 2018 – Klubben for Jagthunde uden Specialklub. 
 
 
Allerførst vil vi gerne ønske alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebrin-
gende 2018. 
2017 har været et dejligt år for KJS. Vi fejrede klubbens 20 års jubilæum med dels en velbesøgt 
markprøve i gode terræner omkring Næstved. Rikke Brøndum var prøveleder og alle havde en 
dejlig dag! 
Den første weekend i september – i det skønneste eftersommervejr – havde vi jubilæumsweek-
end i og omkring Knuthenborg Safari Park. Tak til Knuthenborg for lån af område og stor hjælp 
med planlægningen.  
39 hunde fra 9 af klubbens racer var repræsenteret på jubilæumsudstillingen. Specielt var det 
dejligt at se 10 Bracco Italiano fra Danmark, Norge og Sverige og 11 Cao de Aqua Portuguese 
med repræsentanter fra Norge, Sverige, Tyskland og Danmark – Det er sjælden at se så mange 
fra disses racer på en udstilling i Danmark. Udstillingen blev dømt af Ann Carlstrøm fra Sverige 
og Einar Poulsen fra Danmark. Begge gav åbne kritikker og var med til at give udstillerne en 
rigtig god oplevelse. Tak til begge dommere for flot arbejde. 
Tak til alle, der deltog i udstillingen og tak til præmiesponsorer, der var med til at sikre, at alle 
kunne få en erindring med hjem fra udstillingen. 

 
 
 
Dagen blev afsluttet med en hyggelig jubilæumsmiddag, hvor klubbens formand gennem de fle-
ste af de 20 år, Anette Bak Frederiksen, blev udnævnt til æresmedlem. Jeg er både glad og over-
rasket over den ære – tak for den tillid klubbens bestyrelse har vist mig, ved at udnævne mig til 
æresmedlem 
 

. 
 
 
Om søndagen afholdt klubben den første uofficielle vandprøve for Cao de Aqua Portuguese ved 
Bandholm havn i det skønneste eftersommervejr. Cao de Aqua er oprindelig brugt som hjælper 
for fiskerne ved Portugals Atlanterhavskyster og for at arbejde med nogle af disse vandinstinkter, 

 



  

så har man både i racens hjemland og bl.a. også i Sverige arbejdet med forskellige vandaktivite-
ter og prøver, der afprøver disse instinkter i racen. Kyndigt vejledt af Sian havde vi fået 2 sven-
ske dommere til Danmark for at arbejde med denne uofficielle vandprøve og 6 hunde havde til-
meldt sig prøven. 
 
Det blev en fantastisk spændende dag. Det var helt utroligt at se, hvordan hundene arbejdede og 
hvordan man kunne teste dem i så ”naturtro” opgaver, som muligt. 
 

  
 
Tak til alle for at gøre denne week-end til noget specielt for KJS: 
 
KJS-racer gør det godt. 
 
På Verdensudstilllingen i Leipzig i november 2018 blev barbet Batterikullens Come to the Caba-
ret – kaldet Clos – Best in Show Veteran blandt 59 bedst i racen veteraner fra grupperne 4, 6, 7 
og 8. Clos hentede desuden sin Verdensvindertitel nr. 8. 

 
 
 
 
 
 
Bracco Italiano fra Kennel Olympos v/Gitte og John Finnich Pedersen gjorde det også godt på 
både Verdensudstillingen og German Winner 2017. 
Olympos Il Mio Babo Natale blev German Junior Winner og han far Olympos Il Mio Nuovo 
Carnevale blev WW17 og Bedst i Racen. 



  

Desuden blev Kennel Olympos Racens bedste opdrætsklasse på Verdensudstillingen – alle 4 
hunde med excellent, CACIB eller res.CACIB. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kontingent 
 
Så er det tid til at forny det årlige medlemskab af KJS. Betalingsfrist er 1. februar 2018 for at 
have stemmeret på generalforsamlingen. 
Kontingent udgør Kr. 225,- for almindelig medlemskab og Kr. 150,- for husstandsmedlemmer. 
 
Kontingent bedes indbetalt på klubbens konto i Danske Bank 
 
Klubbens kontonummer er flg.: 
Dansk Bank 1551 16686816 
SWIFT-BIC: DABADKKK 
IBAN: DK80 3000 0016 6868 16 
Husk at mærke indbetalingen med medlemsnavn, så betalingen kan blive registreret korrekt. 
 
For de af klubbens medlemmer, der ønsker at abonnere på FJD’s medlemsblad Jagthunden skal 
der indbetales ekstra kr. 125,- Dette beløb skal lægges til kontingentbetalingen og bliver automa-
tisk registreret som abonnement på Jagthunden. 
Er der udenlandske medlemmer, der ønsker at abonnere på Jagthunden, skal disse betale Kr. 
300,- for Jagthunden, idet porto til udlandet tillægges abonnementsprisen. 
 

 

Olympos 
Il Mio 
Babo Na-
tale 

Olympos Il Mio Nuovo Carnevale 

Kennel Olympos 
Opdrætsklasse 



  

Generalforsamling 
 
KJS generalforsamling 2018 afholdes 
 

Torsdag den 10. maj 2018 omkring kl. 16.00 
Trekløverhallen Stepping 

 
Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter FDAs udstilling i Stepping, hvor det lige nu kan 
være vanskeligt at sige noget om det præcise tidpunkt. Dette oplyses senere. 
 
Dagsorden ifølge klubbens love § 12 
 

1.   Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af mindst 2 stemmetællere 
4. Godkendelse af formandens beretning 
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og                         

meddelelse af ansvarsfrihed (decharge). 
6. Behandling af budget og fremtidig virksomhed, herunder fastsættelse af kon-

tingent. 
7. Behandling af indkomne forslag 
8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter 
9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 
10. Eventuelt 

 
På valg er følgende: 
Sian Wilstrup – modtager genvalg 
Michael Allerup Nielsen – modtager genvalg 
 
 
Der skal i henhold til klubbens love § 8 stk. 2 vælges 2 medlemmer samt suppleanter. 
Forslag til kandidater samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
Anette Bak Frederiksen i hænde senest den 12. april 2018 enten pr. post eller mail. 
 
Klubbens love kan findes på klubbens hjemmeside www.kjs.dk 
 
 
Udstillinger 
 
KJS deltager igen på FDA’s (Fællesrepræsentationen for Drivende og Apporterende 
Jagthunde) udstilling i Stepping. Udstillingen er den 10. maj 2018. 
Yderligere information om udstillingen er vedhæftet dette nyhedsbrev. 
 
KJS-racerne i gruppe 7 har mulighed for at deltage i FJD’s (Fællesrepræsentationen for 
Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark) årlige udstilling i Vissenbjerg.  
Udstillingen er for de racer, der tilhører FCI’s gruppe 7. Hjemmesiden bliver løbende 
opdateret med nyt om udstillingen, så følg med på www.kjs.dk 
Udstillingen afholdes den 10. juni 2018 i Vissenbjerg. Tilmelding via Hundeweb. 
 
 
 



  

Schweissprøver 
 
Er der nogle af klubbens medlemmer, der gerne vil have testet sin hund/hunde på 
schweissprøve, så indbyder 5-klub samarbejdet til prøver 28. april ved Haderslev og 6. 
maj ved Uggerløse. Se vedhæftede orientering. 
 
Markprøver 
 
KJS har besluttet ikke selv at afholde markprøve i år. Vi henviser i stedet til vores samar-
bejdspartnere i 5-klub samarbejdet, der alle gennemfører forårsprøver. 
 
Klubben for Gammel Dansk Hønsehund, 8. april 2018, Sjælland – www.gdh.dk 
Dansk Weimaraner Klub, 7. april 2018 Midtjylland – www.weimaraner.dk 
Langhårsklubben, 24. marts 2018, Sønderjylland – www.langhaarsklubben.dk 
Dansk Vizsla klub, 7. april 2018, Sjælland – www.wizslaklub.dk  
 
Alle er velkomne til at tilmelde deres hunde på disse prøver. 
 
 
Klubbens bestyrelse: 
 

Anette Bak Frederiksen, Bredeløkkevej 15, Østfløjen, 4660 St. Heddinge, Tlf. 74 87 10 36 
mail: abf@barbet.dk  

Gitte Finnich Pedersen, Stumpedyssevej 20, 2900 Hørsholm, Tlf.: 40 43 23 55   
mail: gfp@firstmind.dk   

Sian Wilstrup, Egenappevej 153, 5700 Svendborg, Tlf.: 23 73 07 65 
mail: sian@unistars.dk 

Michael Allerup Nielsen, Vibegårdsvej 5, 4600 Køge. Tlf.: +45 22 79 49 57 
Mail: nimikdachs@mail.tele.dk  
 
Hans Bilde Sellerup, Mosegade 11, 8722 Hedensted, tlf.: + 45 41 82 30 44 
Mail: bilde.sellerup@bildes.dk 
 
 
Klubbens officielle informationsvej er hjemmesiden og nyhedsbreve til medlemmer.  

Henvendelser til bestyrelsen skal ske via mail direkte til bestyrelsen eller via telefon. Ikke via 
Facebook. 

 
De bedste hilsner 
Bestyrelsen i KJS 
Anette Bak Frederiksen 
 
 


