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John og jeg kørte til Rohrbach d 25.8.2016 for at deltage i den 22. kongres for det internationale forbund 

for den tyske jagtterrier. Turen derned var et mareridt, da det var den dag vi havde over 30 gr. Og 

airconditionen virkede ikke. Men ankommet til hotellet fik vi luftet hundene og noget at spise. 

Fredag morgen var der kaldt til møde kl. 9.00 for avlsvæsenets leder var Josef Andritzky. Han havde mange 

spørgsmål til os. Hvordan var vores avlsbestemmelser, hvordan var vores principper for avl i Dk, havde vi en 

der styrede avlen i Dk (hvilke hunde måtte avle med hvem). Til alt det kunne vi svare, at det har vi ikke i Dk. 

da der ikke er nogle principper for avlen i Dk, vi har retningslinjer for racen, men det er op til den enkelte 

hundeejer at finde det bedste materiale at avle videre på.  

Efter dette var der en gennemgang af de brune hunde, som er ved at blive trend i Europa, det er blevet en 

populær hundetype. Andritzky mente at man skulle registrere på dogbase, hvilke hunde der var bærere af 

det brune gen, så man som hundeejer derigennem kunne styre  hvilke hunde man ville parre sig med. 

Så havde vi eftermiddagen fri og kl. 18.00 var der så den internationale sitzung ved præsident Bernhard 

Haus. Her var vi blevet bedt om at redegøre for situationen i DK. Hvilket vi også gjorde. Der var en livlig 

polemik om det italienske medlemsskab og det endte med at italienerne blev udelukket fra forbundet. 

Så blev det bestemt hvor det næste møde skulle holdes og der var to interesserede nemlig Ukraine og 

Tyskland. Det blev Tyskland der skal holde det igen, da Ukraine trak deres forslag tilbage. 

Dagen efter d. 27.8.2016 var der prøve" Arbeit Nach dem Schuss" 

Vi valgte at følge Josef Andritzky og hans hund Franzi.  

Først skulle hunden følge schweissspor og her var der ikke meget slinger i valsen, den fandt dyret og fik 

fuldt pointtal, derefter var der lineførbarhed,  følge i skov med snor, afdækning og to skud over hunden, 

her skal hunden, uden at kunne se føreren, være rolig og blive liggende eller siddende, hvor der b liver 

skudt to skud med to minutters mellemrum. Josef fik også her fuldt hus. 

Så valgte John og jeg at forlade prøven og køre hjem til Dk. Da der var 30 grader i skyggen. Men absolut en 

rejse værd. Næste kongres skal holdes ved Berlin. 

Flemming 


