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REDAKTØRENS KOMMENTAR
“Du er vel godt klar over, at I har noget helt specielt!?!” Det var ordene der faldt,
mens 6 dommere sad og kiggede meget alvorligt på mig. Vi var ved at lægge sidste
hånd på præmielisterne efter vores holdapportering på Fyn. Det havde været en
virkelig dejlig dag. 88 hunde fra hele landet havde deltaget. Solen havde skinnet,
og vi havde nået det, vi skulle, i ordentlig tid. Alt i alt synes jeg da selv, det havde
været en fin dag, hvor jeg havde på fornemmelsen, at folk hyggede sig, men det
kan jo godt være lidt svært at vurdere, når man fiser rundt og skal se ud som om
man har styr på det hele..
Dommerne var folk, jeg kender forholdsvist godt. Alle fra andre klubber end
DMK, men super reelle folk, jeg var sikker på ville give deltagerne en positiv oplevelse. “Jo..” svarede jeg lidt tøvende “vi plejer da altid at hygge os..”
Så fik vi en længere snak om klubånd, og det at få mange med, der normalt ikke
deltager i sportsdelen af jagthundeverdenen.
De havde ikke set det før. Aldrig i deres lange dommerliv havde de oplevet en
klubånd og en omsorg for hinanden, der rakte langt ud over det at vinde og “vippe
konkurrenten af pinden”, som de havde set her. De mente faktisk ikke, at nogle af
deres klubber kunne lave et arrangement, der kunne kommet i nærheden af vores.
Ikke pga terræn og selve prøven, men pga deltagerne og stemningen.
Det varmede mit kleiner hjerte og gav mig en tro på, at det jeg selv mener, er verdens bedste klub, faktisk ER en fantastisk klub!
Jeg har valgt ikke at bringe alle resultaterne fra dagen her i bladet. Det fylder (ret!)
meget og det var vel egentligt heller ikke det vigtigste fra denne dag? I var alle
fantastiske. Fordi i deltog. Og bidrog til den gode stemning, og til at give vores klub
endnu en god solid sten i byggeriet, vi alle er med til at bygge, for at styrke arbejdet
med vores dejlige hund, og det at være en del af en klub, der gerne vil fællesskabet.
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Jeg fik set endnu et skulderklap til klubben, da generalforsamlingen nedstemte
lukningen af Münsterländeren.
Som en af deltagerne sagde. “Det blad binder os sammen..”
Jeg kan da kun takke for tilliden. Men må også i samme åndedrag skynde mig at
sige, at så må I også træde til for at hjælpe. Vi kan ikke selv.
Pia (Jagthunden), Thomas (Hjemmesiden) og jeg selv med bladet her, har brug for
jeres hjælp. Vi har brug for gode billeder, for den gode historie og for at I sender os
ting, vi kan bruge i medierne. Jeg vil vædde med, at DU har et godt billede liggende på din computer af din hund. Og vi vil gerne have det!
Vi vil gerne høre om DIN oplevelse med DIN hund. Enten til træning, på jagt eller
bare ude i haven. ALT har interesse.
Og skal vi fylde 3 medier med godt materiale må vi have DIN hjælp!
Så hjælp os! Gerne ring hvis du er i tvivl om hvad vi kan bruge.
medier@munsterlander.dk sender automatisk til os alle 3.
Sussie Mattsson
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BESTYRELSEN & UDVALG
Formand:
Henrik Raae Andersen
Lunderødvej 82, Marup
4340 Tølløse
25 78 66 65
formanddmk@gmail.com

Næstformand:
Morten Vestergaard
Flådevej 25
4040 Jyllinge
46 73 40 05 / 41 93 97 11
morten@vestergaard.at

peterwjurgensen@gmail.com

Øvrige:
Lars Pedersen
Østergade 7
5881 Skaarup
62 23 25 50 / 23 80 80 67
larsstine@skaarupmail.dk

Kasserer:
Erik Lillesøe
Ørbækvej 22
5400 Bogense
64 44 11 45 / 22 61 82 79
erik.lillesoe@privat.dk

Øvrige:
Thomas Elgaard Nielsen
Egernleddet 2
3660 Stenløse
30 84 24 89
ten@microsolutions.dk

Suppleant Jylland:
Jette Andersen
Sydtoften 3
8700 Horsens
28 25 24 40
jette@lundum.dk

Suppleant Fyn:
Sussie Mattsson
Langholmvej 26
5592 Ejby
40 36 16 35
langholmgaard@gmail.com

Revisor:
Christian Nøhr Hansen
Gundestedvej 17
4330 Hvalsø
23 30 36 87
cnh@post.tele.dk

Revisor:
Edmund Andersen
Vognstrupvej 7
7550 Sørvad
97 43 84 17

Revisorsuppleant:
Birger Weinholdt
Lupinvej 85
5210 Odense NV
66 16 19 70

Arrangement/prøve
udvalget:
Peter Jürgensen
Lars Pedersen
Jette Andersen
Lars “Sigurd” Vandborg
Pia Nielsen
Michael Pedersen
Carsten Trøjborg
Eva Nørdrup Bruhn
Charlie Lemtorp

PR og Medie udvalget:
Pia Nielsen
Sussie Mattsson
Thomas E. Nielsen

Uddannelses udvalget:
Morten Vestergaard
Thomas Elgaard Nielsen
Pernille Legind
Nicole Solgaard
Mona Storgaard

DMK’s arkiv 1968-96:
Edmund Andersen

Avls vejledning:
Kleiner Ml:

Grosser Ml:

Gunnar Bertelsen
H.C. Andersensvej 10
7000 Fredericia
75 92 82 09
helgun@os.dk

Jan Nielsen
Kobjergvej 1B
7190 Billund
76 71 90 76
ljl@email.dk

Palle Jørgensen
Illebøllevej 38
5900 Rudkøbing
62 57 17 44 / 61 71 59 44
illebolle@gmail.com
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Forretningsudvalget:
Henrik Raae Andersen
Peter Jürgensen
Morten Vestergaard

Næstformand:
Peter W. Jürgensen
Nørre Have 7
7100 Vejle
23 40 84 81

Aktivistudvalg:
Jan Heimann
Tine Broen Nielsen
Thorkild Helgesen

Dyrlæge tilknyttet
avlsvejlednigen:
Pernille Legind
Brohusgade 11 st. th
2200 Kbh. N.
29 92 45 09
pernillelegind@hotmail.
com

AKTIVISTER
Københavns-området:
Formand:
Richard A. Møller
Vibemosen 44
2670 Greve Strand
43 90 85 24
rmg@topdanmark.dk
Kasserer:
Finn B. Thomsen
Bregnevænget 61
3050 Humlebæk
49 19 19 64
finnbthomsen@gmail.com
Kontaktperson:
Ulrik Bach Pedersen
Bregnevej 8, Himlingøje
4652 Hårlev
20 20 58 55 / 56 57 02 56
ubp@pedersen.mail.dk
Øvrige:
Jens Hejndorf
Hjørnager 18R
2650 Hvidovre
36 49 47 82
heindorf@mail.dk
Pernille Legind
Brohusgade 11, st. th.
2200 Kbh. N
29 92 45 09
pernillelegind@hotmail.
com
Søren Olsen
Irlandsvej 7
2300 Kbh. S
24 81 03 36 / 32 58 40 26
olsen.danmark@gmail.com
Svend-Erik Nygaard
Willemosegade 81, 2. tv
2100 Kbh. Ø
50 47 57 10 / 35 42 46 65
sek.nygaard@gmail.com
Steen Dénis Thomsen
Drejerpladsen 49
2635 Ishøj
23 82 25 90
murersteen@live.dk
Jette Skalshøj
Liljendalsvej 15
2600 Glostrup
22 73 20 88
jetteskals@me.com

Thomas Elgaard Nielsen
Egernleddet 2
3660 Stenløse
30 84 24 89
ten@microsolutions.dk

Roskilde-HvalsøOmrådet:
Formand:
Kontaktperson:
Christian Nøhr Hansen
Gundestedvej 17
4330 Hvalsø
23 30 36 87
cnh@post.tele.dk
Øvrige:
Morten Vestergaard
Flådevej 25
4040 Jyllinge
22 17 40 05 / 46 73 40 05
morten@vestergaard.at
Michael Pedersen
Gårdvejen 2,
4500 Nykøbing Sj.
59 30 57 24 / 25 17 60 74
michael.j@pedersen.mail.
dk
Arne Nielsen
Fredensvej 17,
4295 Stenlille
kennelfredensvejs@privat.
dk

Storstrøms-området:
Kasserer/kontaktperson:
Niels-Henrik Christiansen
Fensmarksvej 21
Hjulebæk
4160 Herlufmagle
20 24 01 45 / 55 54 85 27
kragh.christiansen@mail.
tele.dk
Øvrige:
Peter Green
Hedetoften 101
4700 Næstved
55 73 35 85
pg.service@mail.dk

Fyns-området:

Kontaktperson:
Lars Pedersen
Østergade 7
5881 Skårup
23 80 80 67 / 62 23 25 50
larstine@skaarupmail.dk
Øvrige:
Birger Weinholdt
Lupinvej 85
5210 Odense NV
66 16 19 70
Per Fischer Hansen
Espestok 66
5210 Odense NV
hellhansen@vip.cybercity.
dk
Odsherred-området:
Michael Larsen
På grund af manglene
Elmevej 28
hunde er der ingen aktiv- 5210 Odense NV
iteter i området.
25 67 51 43
l-michael@jubii.dk
Vi er dog stadig en håndfuld der mødes med vores Lars Thunberg
små hunde.
Bønderskovvej 1
5550 Langeskov
Så hvis du er flyttet til om- 22 11 21 44
rådet og har lyst til at træne larsthunberg@email.dk
din hund så kontakt mig
på 24633387 eller på mail
Kjeld Larsen
sigurd@nyka.dk
Freltoftevej 71
5792 Årslev
Kontaktperson:
larsen.kjeld@yahoo.dk
Lars “Sigurd” Vandborg
Rørvigvej 35
4500 Nykøbing Sj.
24 63 33 87
sigurd@nyka.dk
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AKTIVISTER
Nordjyllands-området:

Holstebro-området:

Kontaktperson:
Thorkild Helgesen
Ellehammervej 71
9430 Vadum
21 21 59 90
thorkildh@o4.dk
Øvrige:
Niels Peder Greve
Kuhlausvej 6
9200 Aalborg SV
50 50 54 02 / 98 18 16 00
jetteogniels@gvdnet.dk
Benny Elmengaard
Rebildparken 142
9220 Ålborg Ø
29 85 86 07 / 98 35 07 07
elmengaard@gmail.com
Jens Brandt Andersen
Kystvej 118
9490 Pandrup
20 93 16 96
jensbrandtandersen@
hotmail.com
Johan Knakkergaard
Præstegaardsvej 38
8440 Aabybro
40 19 87 26 / 98 26 86 85
prietzmann@tdcadsl.dk
Lisbeth Andersen
Kystvejen 118
9490 Pandrup
20 93 16 96
lian9400@gmail.com

Kasserer/kontaktperson:
Flemming Helgesen
Nordsvinget 4B
Nørre Felding
7500 Holstebro
60 64 55 07
Anders P. Christensen
Grønningen 2
6969 Ulfborg
97 49 25 39
anders.homann@mail.dk

Århus-Grenå-området:
Formand/Kontaktperson:
Ole Hildebrandt
Nygårdsvej 48
8570 Trustrup
86 33 41 16
olehil@anarki.dk
Kasserer:
Pia Nielsen
Slettenvej 12
8586 Ørum Djurs
86 33 97 16
hundeweb@gmail.com
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Øvrige:
Anders juul Hansen
Sortenmosevej 77
8530 Hjortshøj
27 68 54 21
andershansen50@hotmail.
com

Herning-området:
Kontaktperson:
Verner Vestergaard
Nørholmvej 11, Hoven
6880 Tarm
60 49 02 09 / 75 34 32 61
akerstedt@mail.dk
Ronald Jensen
Egeris Møllevej 6
6920 Videbæk
51 20 02 81 / 97 17 84 64
annegrethe.larsen@
holstebro.dk
Jytte Thomsen
P.O. Pedersensvej 5
7500 Holstebro
97 42 92 96
egt@webspeed.dk
Gustav Klemmensen
Plantagevej 6
Vorgod Østerby
6920 Videbæk
50 95 31 01
betina-gustav@mail.dk
Jacob Mærsk Jensen
Timringvej 9
6920 Videbæk
29 66 44 22
kennel-vestjyden@live.dk

Thy-Mors-området:
Kontaktperson:
Carsten Mogensen Eriksen
Grønlundsvej 4
7700 Thisted
60 65 69 90
carstenoggudrun@hotmail.
com
Finn R. Pedersen
J.P. Jacobsengade 6
7700 Thisted
21 76 69 73 / 97 92 68 73
kmax@pedersen.mail.dk

Peter Ringgaard
Solbakken 12, Ræhr
7730 Hanstholm
40 47 84 22
aasepeter@privat.dk
Kasserer:
Johnny Nørgaard
Bjergaardsvej 7, Heltborg
7760 Hurup
51 20 36 16 / 97 96 51 14
Leif Jensen
Grønlandsvej 28
7700 Thisted
23 35 81 98 / 97 92 50 68
jensen28@pc.dk

Viborg-området:
Kontaktperson:
Tage S. Nielsen
Långawten 34
Frausing
8643 Ans By
21 22 32 62 / 86 88 61 23
tsni@mail.dk
Øvrige:
Kristian Jensen
Transbærvej 7
8800 Viborg
86 62 82 42
jetteogkristian@youmail.dk
Jan Germansen
Brombærvej 6
8840 Rødkærsbro
87 51 41 45
germandsen@hotmail.dk
Finn Brunsgaard Jacobsen
Løgstørvej 13
8800 Viborg
21778351 / 86624594
finn@alfibyg.dk
Peter Madsen
Hesselbjergvej 12
Finderup
8800 Viborg
86 64 73 07
peter.madsen17@
no.viborgskoler.dk

AKTIVISTER
Himmerlands-området: Esbjerg og Omegns
området:
Kontaktperson:
Tine Broen Nielsen
Nihøjevej 25
Øster Hornum
9530 Støvring
24 25 77 27
tinebroen@live.dk
Jan Larsen
Møllevej 22
9240 Nibe
40 37 83 28
Kenneth Posselt
Lille Ardenvej 1
9510 Arden
21 83 19 29

Kontaktperson:
Per Madsen
Lykkegårdsvej 14-0
6700 Esbjerg
23 27 71 90 / 75 12 07 08
jp.madsen@esenet.dk
Mona H. Storgaard
Karl Jensens Vej 16
6731 Tjæreborg
21 92 00 30
m.storgaard@me.com

Heidi Pedersen
Lykkegårdsvej 10c
6700 Esbjerg
heidi.dmk.esbjerg@gmail.
Vejle-Horsens-området: com
Kontaktperson:
Nicole L. Solgaard
Nordsjælland-området:
Risvangen 9
8362 Hørning
Niels Laugesen
29 90 36 13
Gefionsvej 78
nils@ok.dk
3000 Helsingør
31 22 30 69
Kasserer:
sleiny2k@gmail.com
Jette O. Andersen
Sydtoften 3, Lundum
Jan Heimann
8700 Horsens
Gl. Hellebækvej 55
75 65 40 87 / 28 25 24 40
3000 Helsingør
29 49 99 24
Øvrige:
jheimann@microsoft.com
Henning A. Pedersen
42 19 00 39
horsia@stofanet.dk
Bornholms-området:
Hans Lau
Anders Dellgren
Sinding Hedevej 45, Krage- Vibevænget 9
lund, 8600 Silkeborg
3730 Nexø
86 86 77 66 / 42 18 04 58
24 63 99 81
amelballe@dlgmail.dk
andersdelle@gmail.com
Carsten Trøjborg
Kim Elif Pedersen
Gl. Egebjergvej 31,
Violvej 8
8700 Horsens
3720 Åkirkeby
20 62 70 02
21 20 42 31
Tommy Kjær
kpe@nst.dk
Hovmarksvej 196
Bente Bak
Stensballe
Klemens Storegade 47
8700 Horsens
3782 Klemensker
75 65 79 73
28 96 74 22
t.kjaer@stofanet.dk
bentebak@yahoo.dk
Michael Bjerregaard
Trekronervej 3
8662 Kjellerup
40 81 51 33
s.m.bjerregaard@gmail.
com

Sønderjyllands-området:
Kontaktperson:
Charlie Lemtorp
Sydvej 2
6470 Sydals
40 27 78 12
chsl@se.dk

Aktiv Gruppe for
Grosser Münsterländer:
Hvalpeformidling / Avlsvejleder:
Jan Nielsen
Kobjergvej 1B
7190 Billund
76 71 90 76
ljl@mail.dk
Grosser - Kartotek /
Kasserer / Aktiviteter:
Heinrich Andersen
Holstebrovej 117
6980 Tim
97 33 39 36
Grosser - Nyt:
Jesper Høgsted
Kirkebakken 6, Svindinge
8900 Randers
86 46 66 56

OBS!!!
Bornholm kæmper for at
få lidt mere opbakning til
træning, prøver etc. for de
stående hunde.
Seneste tiltag er, at de
har oprettet en facebook
gruppe for stående hunde
derovre, for at se om man
måske af den vej kan
komme ud til nogle af
dem vi ved er her, men
ikke dukker op til hverken
træning eller prøver.
Gruppen hedder “Stående
hunde Bornholm” og det er
en åben gruppe.
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Invitation til HZP 2014

- Uden harespor og uden arbejde med levende and

DMK, LH, KH, DVK, DWK og DDPK indbyder i samarbejde med Verband für
Kleine Münsterländer Vorstehehunde e.V og LG KlM Schleswig-Holstein til
Efterårsanlægsprøver – HZP.
I prøverne kan deltage Kontinentale Unghunde af alle racer, der er født i
foregående kalenderår. Dog kan hunde, som er tre måneder ældre også deltage
(altså født efter 1.10 2012).
På prøverne har medlemmer af de arrangerede klubber fortrinsret. Medlemmer
af andre specialklubber tilhørende FJD optages på prøverne, hvis det er muligt.
På prøverne skal jagttegn, stambog og dokumentation for gyldige vaccinationer
samt 2 kaniner, 2 ænder til brug ved efterskudsarbejdet og 6 stk. haglpatroner
kal. 12 medbringes af føreren.
Tilmeldingsfrist: 20.8 2014, Gebyr: 600,00 kr. til konto 1726 6444887476 med
angivelse af hund og førers navn.
Spørgsmål kan rettes til Henrik R. Andersen på tlf. 25 78 66 65 eller mail formanddmk@gmail.com. Prøveregler kan læses på DMK’s hjemmeside.
Der afholdes prøver følgende steder:
Jylland:
6.9 ved Randers – 12 hunde. Prøveleder Leif Hansen, tlf.: 21 92 01 48
7.9 ved Løgumkloster – 8 hunde. Prøveleder Peter W. Jürgensen, tlf.: 23 40 84 81
Sjælland:
6.9 ved Tølløse – 12 hunde. Prøveleder Henrik Raae Andersen, tlf.: 25 78 66 65
Langeland:
7.9 ved Illebølle – 8 hunde. Prøveleder Palle Jørgensen, tlf.: 61 71 59 44
Mødetid: Alle prøver starter kl. 7.30.
Tilmelding på formblatt 1 (se også DMK’s hjemmeside) vedhæftet med kopi af
stamtavle og evt. tidligere bestået prøver efter JGHV’s regler – Eksempelvis VJP i
DK eller udland. Husk at anføre ønsket prøvested!
Samtlige tilmeldinger sendes til formanddmk@gmail.com
Bekræftelse på tilmelding samt detaljer om mødested fremsendes på mail.

8

Dansk Münsterländer klubs
Efterårsvinderklasse
Dato: 			

28 september kl. 8,30

Mødested:		
Forsamlingsgården Toreby, Torebyvej 46,
			4891 Toreby L

X

Dommere:		

Harris Jensen ordf. Leif Jensen og Kaj Olsen

Prøve gebyr:		

500,00

Tilmelding: 		

På DKKs Web tilmelding.

Sidste tilmelding:

Torsdag d.18. september.

Der er mulighed for at efteranmelde hvis en hund kvalificeret sig efter
anmeldelsesfristen.
Forplejning: 		

Se nærmere på hjemmesiden.

Prøve leder: 		
Lars”Sigurd”Vandborg
			Rørvigvej 35
			4500 Nykøbing sj.
			
tel: 24633387, email: sigurd@nyka.dk

Datoen til holdapporteringen i 2015
er nu fastsat!!!
Det bliver den 6. juni 2015 i Stenlille hvor vi har fået arealer.
Der vil være mulighed for at komme fredag den 5. juni (Grundlovsdag)
Nærmere info kommer senere. MEN: Spred gerne datoen!
Med stor hilsen
Ulrik og Christian
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Referat generalforsamling, 14. juni 2014.
Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, Fjelsted, 5592 Ejby
Dagsorden:
a. Valg af to stemmetællere
b. Valg af dirigent
c. Valg af protokolfører
d. Aflæggelse af årsberetning til godkendelse
e. Aflæggelse af regnskab til decharge
f. Evt. aflæggelse af aktivisternes årsberetning
g. Opstilling af kandidater
h. Valg af ordentligvis tre bestyrelsesmedlemmer
i. Valg af tre bestyrelsessuppleanter
j. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
k. Avlsarbejdet i det forløbende år
l. Evt. valg af avlsvejleder(e)
m. Behandling af indkommende forslag
n. Evt. nedsættelse af udvalg
o. Eventuelt
Referat:
a) Valg af to stemmetællere Peter Ringgaard og Tage S. Nielsen valgt.
b) Valg af dirigent Harris Jensen valgt
c) Valg af protokolfører Morten Vestergaard blev valgt.
d) Aflæggelse af årsberetning til godkendelse:
Velkommen til Dansk Münsterländer Klubs generalforsamling 2014. Sædvanen
tro vil jeg bede forsamlingen rejse sig og med et øjebliks stilhed mindes de
medlemmer og andre med tilknytning til Dansk Münsterländer Klub, der er
gået bort i det forgangne år. Tak!
Klubåret 2013/2014 er på mange måder et skelsættende år for Dansk Münsterländer Klub. Et år hvor mange af de ideer og initiativer, der er blevet arbejdet
med i de senere år, er blevet forløst eller er godt på vej til at blive forløst. Det
gælder f.eks. dele af bestyrelsens arbejde, som jeg vil tillade mig at fokusere på i
denne beretning.
Vi, bestyrelsen har i de seneste år arbejdet med organisering og formalisering
af bestyrelsesarbejdet, udvalgenes arbejdsområder etc. Vi er nu så langt med
dette arbejde, at Dansk Münsterländer Klub organisatorisk er godt rustet til at
tage hul på udfordringerne i de kommende år.
Vi har i dag et særdeles godt samarbejde i bestyrelsen og med klubbens udvalg.
Og effektiviteten i bestyrelsens og udvalgenes arbejde bliver bedre og bedre.
Selvom der på nogle områder stadig er plads til forbedringer.
En vel organiseret klub med en vel fungerende bestyrelse er og bliver nødven-
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dig for at møde fremtidens udfordringer - og er ikke mindst en forudsætning
for at nå de mål, vi sætter os.
Og udfordringer er der nok af! Særligt når vi som bestyrelse har valgt at være
innovative, nytænkende og for nogle medlemmer måske også en gang imellem
lidt kontroversielle. Det er vigtigt for os som bestyrelse at være en aktiv bestyrelse – og ikke en bestyrelse, der affinder sig med blot ”at administrere” klubbens interesser og dertil knyttede arbejdsopgaver.
Denne tilgang til bestyrelsesarbejdet har betydet en række kursændringer i
forhold til vores hidtidige tilgang til bl.a. målgrupper, samarbejdspartnere og
ikke mindst avlsarbejdet. Den røde tråd i vores tilgang til store dele af bestyrelsesarbejdet og som nævnt ikke mindst avlsarbejdet er den alsidig Münsterländer til brug på mark, på vand og i skov før skuddet og efter skuddet - til
jægeren.
Vi skal i de kommende år sætte fokus på jægeren og forsøge at identificere hans
ønsker til Münsterländeren som hans foretrukne jagthund. Vi skal tænke mere
jagt og mindre sport!
Vi skal med det udgangspunkt forsat styrke de samarbejdsrelationer, der
hjælper os til at opfylde vore mål.
Personligt er jeg ikke i tvivl om at vore racers fremtid ligger i styrket nationale
samarbejder på tværs af raceskel samt ikke mindst i det internationale arbejde,
hvor vi allerede i dag yder en stor og værdsat indsats, der giver indflydelse og
respekt.
I klubbens avlsarbejde ses den røde tråd måske tydeligst, idet vi har valgt at
eksponere vore avlshundes alsidighed. Vi har valgt at eksponere jagthunden
frem for sportshunden.
Dette ses på vor hvalpeliste, hvor forældredyrenes alsidighed og efterskudsfærdigheder først og fremmest bliver eksponeret.
Og det ses i bestyrelsens nye forslag til Regler for optagelse på klubbens hvalpeliste, som kommer til afstemning senere i dag.
Ligesom det vil kunne ses i vore administrative ændringer til optagelse i
Hanhunderegisteret.
Mere formelt ses det allerede i klubbens og DKK’s krav til at kunne stambogsføre vore racer med en stambog+.
Nu kan administrative regler ikke stå alene, når vi ændrer tilgangen til bl.a.
vort avlsarbejde. Vi er også nødt til at have en praktisk tilgang for at kunne
identificere de jagthunde, vi ønsker, der skal indgå i fremtidens avlsarbejde.
På dette område spiller brugen af anlægs- og jagtduelighedsprøver en helt
central rolle.
Forårsanlægsprøven/VJP, Efterårsavlsprøven/HZP, Fuldbrugsprøven og IMP-A
og B opfylder alle de krav, vi måtte sætte for at identificere vore avlshundes
alsidighed og er derfor essentielle for klubbens fremtidige avlsarbejde. Ligesom
de ikke mindst giver jægeren et særdeles godt og håndterligt udgangspunkt i
uddannelsen af hans/hendes alsidige jagthund.
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Og vi er kommet i gang! Med Dansk Münsterländer Klub som initiativtager og
i et forbilledligt samarbejde med fem andre kontinentale klubber og vor tyske
søsterklub, ikke mindst LG Schleswig-Holstein blev de første officielle forårsanlægsprøver afholdt i dette forår.
Ligesom DMK var vært ved afholdelsen af den første officielle IMP-A og den
endnu uofficielle IMP-B sidste efterår.
I dette efterår planlægges afholdelsen af de første officielle Efterårsanlægsprøver.
De kommende år i Dansk Münsterländer Klub vil blive præget af forandringer
– positive forandringer – og jeg er sikker på at medlemmerne, aktivisterne,
bestyrelsen og ikke mindst jægerne hurtigt vil kunne se de indlysende fordele,
der er ved at sætte jagthunden i centrum. Jeg føler mig overbevist om, at de initiativer, som vi er foregangsklub for i disse år, med tiden vil have samme store
positive effekt, som da klubben var blandt initiativtagerne og foregangsklub til
etablering af Fuldbrugsprøven i starten af 80’erne.
Også på andre fronter er der taget initiativer til forandringer. Formandskabet
i FJD har på FJDs seneste bestyrelsesmøde præsenteret et oplæg til debat om
fremtidens FJD. Dette oplæg vil jeg præsenterer for generalforsamling som
afslutning på denne beretning.
Der er dog en alvorlig trussel mod hele den måde, vi med rette skal forvente
en velorganiseret Dansk Münsterländer Klub fungerer på i fremtiden: En
udpræget mangel på medlemmer, der kan og vil bidrage til klubbens organisatoriske liv. Vi mangler engagererede medlemmer i flere udvalg m.m., ligesom vi
driver rovdrift på flere af de, der i forvejen bidrager.
Jeg har sagt det før og siger det gerne igen: Spørg ikke hvad Dansk Münsterländer Klub kan gøre for dig – Spørg hvad du kan gøre for Dansk Münsterländer Klub!
Det var mange ord om fremtiden. Så nu vil jeg koncentrere mig lidt om det
seneste klubår.
Jeg kan endnu en gang med glæde konstatere, at vore hunde og aktive hundeførere endnu et år præsterede særdeles godt i det etablere prøvesystem. Ikke
mindst på fuldbrugsprøverne. Fuldbrugsprøverne er for mig den fuldbefarne
jagthunds svendeprøve. Og så fik vi hele fem Jagtchampions i klubåret. Et stort
tillykke skal lyde herfra til de, der i denne sammenhæng opnåede egne mål
eller delmål.
Jeg kan konstatere, at vi i vort avlsarbejde fastholder de udstukne prioriteringer
for sundhed, brugsegenskaber og eksteriør. Glædeligt at vi har fremgang i
antallet af hvalpe.
Og når jeg, vi nu er ved avlsarbejdet – særligt fremtidens avlsarbejde – så er
opdrætterne en meget stor og helt nødvendig del af den fremtid, jeg tidligere
i denne beretning har skitseret. Jeres engagement til at avlskåre jeres tæver på
nye præmisser er helt essentielt. Jeres vilje til på et dokumenteret grundlag at
avle jagthunde til jægeren er afgørende for klubbens og ikke mindst vore racers
fremtid.

12

OBS!!!

En anden og ligeledes helt essentiel rolle indtager klubbens aktivister. I skal
hjælpe til med at uddanne vore hunde og ikke mindst fremtidens jægere, så de
bliver en bliver effektive ekvipager på Dianas stier. Så vore hunde på praktisk
jagt kan vise deres værd. I er om nogle klubben garanter for veluddannede
Münsterländere til etisk korrekt jagtudøvelse.
Desværre må jeg konstatere, at de intentioner for fremtiden som klubbens
aktivister gerne skulle udstikke for egen uddannelse og det lokale arbejde, lader
vente på sig. Der skal herfra lyde en meget direkte opfordring til alle klubbens
aktivister. Bak op om jeres Aktivistudvalg. Uden jeres engagement og aktive
indsats intet Aktivistudvalg.
Jeg vil også gerne komme med en opfordring til alle de medlemmer/jægere
som ikke er her i dag og som ikke bruger vor klub særlig meget. Når du/I læser
denne beretning, så kontakt gerne bestyrelsen eller skriv på vort debatforum,
hvad du/I ønsker af Dansk Münsterländer Klub!
Før jeg slutter af med at præsenterer oplægget fra FJDs formandskab, vil jeg
takke bestyrelsen og avlsvejledningen for godt samarbejde, en solid og engageret arbejdsindsats. Vi er et godt team – og I forstår at holde ikke mindst
formanden til ilden!
En stor tak skal også lyde til alle jer, der yder en indsats i aktivistområderne/
studiekredsen, som prøveledere, hjælpere og i klubbens udvalg. Jeg har sagt det
før og siger det gerne igen: Jeres indsats er uvurderlig og meget, meget værdsat.
En stor tak til nationale og internationale samarbejdspartnere for samarbejdet
idet forgangne klubår.
Jeg vil rette en stor - ikke mindst personlig - tak til klubbens næstformand
Peter Ringgaard, der i dag vælger at forlade bestyrelse. Peter er for mig
Nordjyllands svar på Georg Clooney – altid korrekt, afslappet, saglig og ofte
med et glimt i øjet – ”du ved”! Peter har været hele vejen rundt i vor organisation: Aktivist, prøveleder, udvalgsformand og -medlem og mangeårig næstformand. Han er desuden jæger og opdrætter, aktiv hundefører og meget, meget
mere!
Peter, du har været en loyal og meget værdsat næstformand. Jeg har sat stor
pris på vore sparringer, hvor jeg ofte har nydt godt af din jyske sindighed og
gode råd.
Jeg husker endnu tydligt vort første møde ansigt til ansigt på et aktivistseminar
i 1996 i en af de værste isvintre, jeg har oplevet. Jeg sad den gang i avlsvejledning og under en lille spadseretur efter frokosten på anden dagen af føromtalte
seminar, blev jeg passet op af Peter, der ville snakke avl. Han indledte med:
”Tror du ikke det ville være en god ide, at avle lidt hyrdehund ind i vor Kleiner
Münsterländere. De er sgu ikke til at dressere”. Først troede jeg, at manden –
altså Peter – var faldet ned fra månen, men historien viser jo, at vi havde brug
for en større dressurbarhed i vore hunde. Det har vi heldigvis fået – også uden
brug af hyrdehunde i vort avlsarbejde. Men Peter havde allerede den gang en
pointe om Kleiner Münsterländerens dressurbarhed.
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Peter har for sin store indsats endvidere modtaget klubbens guldnål.
Kære Peter, tak for din store indsats for Dansk Münsterländer Klub. Tak for dit
venskab.
Formandens beretning herefter godkendt
Som afslutning på sin beretning præsenterede HRA tidligere omtalte debatoplæg fra FJD’s Formandskab.
e) Aflæggelse af regnskab til decharge
Se bilag på hjemmesiden: EL gennemgik punkterne:
1. Statistik medlemmer gennem de sidste 9 år
2. Årsregnskab 2013
f) Evt. aflæggelse af aktivisternes årsberetning
Det var desværre ikke muligt for nogle af aktivistudvalgets medlemmer at
deltage i generalforsamlingen. Aktivistudvalget vil sørge for at få et referat på
hjemmesiden hurtigst muligt.
g) Opstilling af kandidater
På valg er:
Bestyrelsesmedlemmer:
Peter Ringgaard (Jylland) – modtager ikke genvalg
Erik Lillesøe (Fyn med omkringliggende øer) – modtager genvalg
Lars Pedersen (frit mandat) – modtager genvalg
Da der ikke var opstillet nogle Jyske kandidater, stillede Peter Jürgensen sit
mandat (frit mandat) til rådighed. Peter Jürgensen stillede herefter op til det
Jyske mandat.
Thomas Elgaard Nielsen stillede op til det fri mandat, stillet til rådighed af
Peter Jürgensen
Suppleanter:
Jette Andersen (Jylland) – modtager genvalg
Thomas Elgaard Nielsen (Sjælland) – modtager genvalg
Sussie Mattsson (Fyn) – modtager genvalg
Der blev ikke opstillet nogen kandidater som suppleant for Sjælland.
Revisorer og suppleant genopstiller.
Edmund Andersen (revisor) modtager genvalg. Christian N. Hansen(revisor)
modtager genvalg.
Birger Weinholdt (revisor suppleant) modtager genvalg.
h) Valg af ordentligvis tre bestyrelsesmedlemmer
Jylland:
Peter Jürgensen valgt (Jylland)
Fyn:
Erik Lillesøe (Fyn med omkringliggende øer) - Genvalgt
Frie Mandater:
Lars Pedersen (frit mandat) – Genvalgt
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Thomas Elgaard Nielsen (frit mandat for en 1-årig periode)
i) Valg af tre bestyrelsessuppleanter
Fyn:
Sussie Mattsson blev valgt uden modkandidat.
Jylland:
Jette Andersen blev valgt uden modkandidat.
Sjælland:
Der blev ikke opstillet og dermed ikke valgt nogen kandidater som suppleant
for Sjælland.
j) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
Revisorer:
Christian Nøhr Hansen og Edmund Andersen blev genvalgt uden modkandidater
Revisorsuppleant:
Birger Weinholdt blev genvalgt uden modkandidater.
k) Avlsarbejdet i det forløbende år
Se bilag på hjemmesiden
Gunner Bertelsen aflagde beretning for det forgangne år. Herunder en
gennemgang af nøgletal for avlen i klubben.
l) Evt. valg af avlsvejleder(e)
Gunner Bertelsen og Palle Jørgensen genopstillede og blev valgt uden modkandidater.
m) Behandling af indkommende forslag
1. Forslag til nedlæggelse af Dansk Münsterländer Klubs medlemsblad, Münsterländeren For: 5 Imod: 17 Blanke: 2
Forslaget forkastet, så Münsterländeren vil fortsat eksistere.
2. Forslag til ændring af regler for optagelse på Dansk Münsterländer Klub’s
hvalpelist Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget med overvældende
flertal
3. Bilag (skudtest) til nye regler for optagelse på Dansk Münsterländer Klubs
hvalpeliste Morten Vestergaard fremsatte et ændringsforslag: Hunden skal også
efter andet skud gå i søge igen Det ændrede forslag blev ved håndsoprækning
vedtaget med overvældende flertal.
n) Evt. nedsættelse af udvalg
Ingen forslag
o) Eventuelt
Diverse kommentarer til hjemmesidens opbygning og brugervenlighed.
Specifikt ønskes der et link til fødevarestyrelsen omkring import og eksport af
hvalpe.
Undtagelsesvis udtrykte Finn Ringgaard ros til bestyrelsen :o)
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Morten Vestergaard præsenterede nye tiltag til hjemmeside. (DMK base)
Morten Vestergaard præsenterede uddannelsesudvalgets arbejde og status. (Se
bilag på hjemmesiden)
Der var stor applaus, til uddannelsesudvalgets foreløbige arbejde.
Henrik Raae Andersen præsenterede de justerede regler for optagelse på
hanhunderegistret. (Se bilag på hjemmesiden). Dette gav anledning til en del
debat. Dels i relation til selve reglerne og dels til blev der sat spørgsmålstegn
ved, at reglerne ikke var til afstemning på generalforsamlingen.
Herefter var der uddeling af årsnåle:
25 år:
Ole Tang
Verner Davidsen
Frede Nørregård Pedersen
Søren Kjærem Nielsen
Kresten Junker
Eva Bruhn
Kirsten Isager

Tom Kolmos
Hans Lau Jensen
Hans Schack-Jacobsen
Karl Henrik Haman
Herluf Videbæk
40 år:
Harris Jensen
Peer Jørgensen

Årspokaler:
Herefter var der uddeling af årspokaler:
Jagtchampion pokalen: Hedeskovs Henna, Johannes Mørk.
Præstationspokalen: Hans Lau, Uldjydens Pedro
Årets Münsterlænder: Hans Lau, Uldjydens Pedro
Münsterländer pokalen: Avlsvejledningen
Krage pral: Verner Vestergaard
Generalforsamlingen blev afsluttet med et hurraråb for foreningen.

Harris modtager
40 års nålen.

Peter, der modtager en
kurv og et stort tak for al
det arbejde han har gjort
for klubben.
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Referat fra 2 Sitzung des Internationalen Zuchtausschusses i Fulda, Tyskland (andet møde i KLM- I avlskommission) 20.06.2014 kl 10.00- 16.00
og Zuchtwartetagung (avlsvejledermøde mellem avlsvejledere fra de tyske
landesgrupper med avlsvejlederne fra KLM-I inviteret, samt Gunner
Bertelsen DK) 20.06.2014 kl. 18.00 til ca. 22.30 og Züchtertreffen (møde
mellem tyske opdrættere, hanhundeejere, tyske avlsvejledere og KLM-I
avlskommission) 21.06.2014 kl 9.00- 17.00.
Til stede 20.06.2014 kl 10.00 var:
Josef Westermann, Bundeszuchtwart og formand KLM-I avlskommission (JW)
Dietrich Berning, Formand tyske klub og formand KLM-I (DB)
Bernd- Dieter Jesinghausen, tidligere formand for tyske klub, æresmedlem KLM-I
og idetager til denne. (BDJ).
Jacqueline Mette, sekretær tyske klub og sekretærKLM- I (JM)
Palle Jørgensen, avlsvejleder DK og næstformand KLM-I avlskommission (PJ)
Germain Klein, Frankrig medlem af KLM-I præsidium og KLM- I avlskommission
(GK)
Manfred Fragner, avlsvejleder Østrig og medlem af KLM- I avlskommission. (MF)
Dr. Bernd Westphal, tyske klub, leder af epilepsiprojektet. (BW)
Gunner Bertelsen, avlsvejleder DK, inviteret som bisidder.
1.
Velkomst v/ JW
2.
Gennemgang af program v/JW, samt underskrift af referat fra sidste møde
3.
Præsentation af ændringer i racens standard v/ BDJ
4.
Regler omkring tyske hanhundes parringer med udenlandske tæver. JW
5.
Information omkring situationen i USA v/ DB.
6.
Diskussion af det end til nu udarbejdede sammenligningsmateriale og
forslag til fælles internationale prøver . v/GK
7.
Avlskrav i de forskellige KLM-I lande. v/JW
8.
Avl med KLM fra lande, der ikke er medlem af KLM-I. v/BDJ
9.
Databaser i de forskellige lande v/JM
10.
Tyske hanhundes brug i udlandet (manglende tilbagemelding) v/JW
11.
Bloddatabanken. Mulighed for alle lande at indlevere. v/JM
12.
Orientering om Epilepsiprogrammet. v/BW
13.
Overblik over årlige hvalpetillæg i de forskellige KLM- lande. v/PJ
14.
Diverse. v/JW
Ref:
Efter velkomst og div, formalia, lange BDJ ud med, at fortælle om ændringerne i
racestandarden for KLM. Ud over nogle mindre justeringer går det især ud på, at
der er tilføjet brugsmæssige egenskaber, som er nytænkning i forhold til en standard, der varetages af FCI, som er en udstillingsorganisation og ikke har indflydelse på brugsegenskaber og afprøvning heraf. Ikke desto mindre er det vedtaget
og beskriver nu Kl. Münsterländeren som en alsidig hund, der skal være sichtlaut
og/ eller spurlaut. Formålet er en fremtidsikring af disse egenskaber tilpasset
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muligheden for at, imødekomme og påvirke fremtidens jagtprøvesystem, hvor
standarden også kan bringes på bane.
JW oplyste om reglen om, at en tysk hanhund kun kan henvises til tæver hvis
ejere er medlem af KLM-I. Der er dog en optøning på dette felt, da KLM findes
i mange forskellige lande som f.eks. Tyrkiet og man ser det for vigtigt, at opretholde en vis standard i hundene end til disse lande kan indlemmes i KLM-I.
Der vil blive vurderet på hver enkelt sag. Der skal især visses påpasselighed ved
avl med tæver fra Polen og Ungarn, hvor der er mistanke om, at der foregår en
del forfalskning af stamtavler.
DB informerede om situationen i USA. USA er nu delt i 2. Den tidligere SMCNA
som nu, efter en splittelse, kører deres eget løb og ikke er FCI godkendt . DB
opfordrede alle europæere til ikke at bidrage med hvalpe/ sæd eller parringer til
denne gruppe. Den annerkendte gruppe GNA, som kører som en tysk landesgruppe er anerkendt.
GK har siden sidste møde lagt store kræfter i en sammenligning af de respektive
landes jagtprøver og arbejdet på en fælles avlsgodkendelse basseret på IMP A +
B, lautnachweis, HD og udstilling. Jeg finder GK plan rigtig god og han har min
fulde opbagning til den. Omkring laut fik vi en hæftig diskussion om, hvilke
vildtarter der tæller. GK kunne godt tænke sig laut ved ”stöbern mit lebende
ende” talte med. Dette mødte dog voldsom modstand fra tysk side, da man
her mener denne laut grænser til waidlaut, som jo er lig med avlsforbud. Tyskerne havde en overgang lidt svært ved, at vurdere lautkravet i forhold til lande i
yderområderne, men GK og PJ holdt fast ved kravet og vi blev enige om, at ting
bare tager tid. I Tyskland tæller laut kun hare og ræv, men til det internationale
lautnachweis er råvildt, dåvildt, sikavildt, kronvildt, vildsvin og jeg foreslog også
elg for vores skandinaviske venners skyld på tale og vi forsøger enighed på dette
felt, ved næste møde. PJ udarbejder et lautnachweis samt forslag til regler herfor.
PJ mente også, der burde være god mulighed, for en årlig afholdelse af IMP A og/
eller B prøve i grænselandet mellem Norge og Sverige. PJ indkalder medlemmer
fra Norge, Sverige og Finland til møde herom inden næste KLM-I avlsmøde.
Der blev kort talt om avlskrav i de medlemslande, der medvirkede og vi kom
også ind på de enkelte landes avlsdatabaser. Hvad angår Dogbase har JW et ønske
om, at de lande der pt ønsker, at indtræde i disse databaser (Østrig og Danmark),
starter i en ”kasse for sig selv og befinder sig her ex. v. 5 år til en vis indekssikkerhed er bygget op. Dogbase er kommet med et udspil, der hedder 10 euro pr. kuld
for oprettelse. Jeg er lidt i tvivl om det indeholder opdateringer af resultater, men
det arbejder jeg på, i nærmeste fremtid. Omkring HD resultater, har de oplyst os,
at det danske resultat bliver ført ind i databasen og starter med en middel HQværdi for opnået status. Denne værdi, vil så ændre sig efterhånden, som resultaterne tikker ind. Jeg er usikker på, hvordan, de vil gribe det an, at en hanhund,
kan optræde i den ene, den anden og den tredje kasse.
JW efterlyste tilbagemeldinger fra parringer med tyske hanhunde. Hvalpeantal
og evt. fejl, men også resultater. Dette vil blive taget til efterretning. I Danmark
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planlægger vi som tidligere fremlagt, at genindføre hvalpesyn. Vi talte om en
internationalisering af disse syn og fik den tyske og østrigske model med hjem.
BW orienterede kort om epilepsiprojektet og viste den statistik, der pt er til
rådighed. Det er ikke noget stort problem hos racen.
PJ orienterede om hvalperegistreringstallene i forskellige lande og kunne oplyse
følgende for året 2013.
Danmark 235 stk.
Sverige 161 stk.
Norge 100 stk.
Finland 57 stk.
Holland ca 200 stk.

Belgien ca 130 stk.
Tyskland 1100 stk
Frankrig 839 stk.
Østrig 145 stk.

Antallet i Frankrig er gået voldsomt frem de seneste år og det skyldes især en
ting: Majsen. Efter landbrugsdriftens omlægning og majsens indtrædelse i
denne, er markvildtarternes antal styrtdykket er de hunde, man brugte her før,
som især var sættere, bretoner og korthåret hønsehund afløst af mere alsidige
hunde, som især besidder egenskaben for laut, da hovedvildtarten nu er vildsvin, der skal drives ud af majsen, netop med laut. KLM har vundet stor indpas
på dette.
Referat fra tyske avlsvejledermøde d. 20.06.2014 kl 18.00- 22.30
Til stede var: Tyske avlsvejledere og avlsvejledere fra KLM-I
Årets tal blev gennemgået v/JW
Orientering omkring USA v/DB
Avlsplanlægning i Danmark og brugen af effektiv populationsberegning v/PJ
Epilepsiprojektet v/ BW
Program for 21.06.2014
Til stede avlsvejledere, bestyrelsesmedlemmer, opdrættere og hanhundeejere.
Kl 9.00 Foredrag ved Dr. Matthias Gutmann (vedkomne der forestår alle
HD- bedømmelser af KLM i Tyskland) omhandlende HD. Årsag, symptomer,
årsager, røntgen, statistikker og avl. Sammenligning HD status/ HD- Q
Kl 12.00 Fællesspisning
Kl 13.00 Avlshanhundeskue
Her efter kørte Gunner og jeg de 800 km hjem.
Dagen fortsatte med møde mellem de tyske avlsvejledere fra de forskellige
Landesgrupper og Hauptzuchtwart Josef Westermann
Langeland 28.06.2014
Palle Jørgensen
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ARTIKEL
Min første Quindeweekend.
Endelig blev det d. 1. august. Guffe og jeg skulle for første gang deltage i
Quindeweekenden, den jeg har hørt så meget positiv snak om.
Vi ankommer til himmerland nærmer bestemt hos
Tine Broen kl.9.00 til morgenkaffe og fødselsdag, ja
for værtinden havde jo fødselsdag, og det kunne kun
blive en god dag med et fantastisk vejr med sådan en
sød fødselar....
Under morgenkaffe er der præsentationsrunde.
Carina som også deltog for første gang er døv og
havde tolk med. Vi fik alle udleveret en planche med
alfabetet på døvesprog og så kunne vi øver os i at
stave vores hund og eget navn for Carina. Det var
rigtig sjovt, især for dem, der havde mange forskellige bogstaver i deres navn.
Efter morgenkaffe kører vi i skoven for at lægge schweisspor og instruerer
de nye hundeførere. Jeg tænker, at her kan jeg godt holde mig lidt på sidelinien, for det er jeg ikke ret god til. Men næ…. nej, jeg får 2 hundefører ,Carina
og Lone, som jeg skal instruerer i at lægge et spor. Nu er det jo heller ikke så
meget viden om spor, jeg ikke ved noget om. Nej, det er det at finde sporet igen
trods afmærkning osv. Men Carina får lagt sit spor og jeg tænkte, det gik sgu
meget godt, og det har jeg styr på. Herefter ligger Lone og jeg et spor og det
gik egentlig også godt, indtil jeg
ser nogle gule afmærkninger. Hvad
er nu det for noget? Jo, det er så
Carinas spor, der ligger lige ved
siden af. Pis, tænker jeg, men nu er
det sådan, det må være. I mens vi
venter på at gå sporerne begynder
det at regne og der kommer vand.
Der kommer rigtig meget vand.
Det skulle der jo egentlig ikke for vi
havde jo Tine med...
Carina starter med sit spor, og
det går faktisk rigtig godt, Carina
havde helt styr på hvor sporet lå, det var jeg rigtig glad for, det havde jeg nemlig
ikke. Lone gik sporet med Chili og det fandt vi også.
Vi holdt frokost i skoven med Tines hjemmebagte pølsehorn, herefter fortalte
Sussie, hvordan man lærer sin hund at gå et bringsel spor. Guffe fik lov at
demonstrer et bringsel spor og var meget stolt.
Efter pause hos Tine med kaffe og kage og lidt regnbyger, kører vi ud i nyt
terræn og træner apportering. Der trænes duer, kanin, dummy i vand og lydighed med dummyafskyder. Vi hygger os og snakken går. Paraplyen måtte lige
20 frem et par gange.

Hjem igen til aftensmaden som bestod af pålægskagekone. Snakken går og der
bliver fortalt historier. Kl. 23.00 er det godnat, tror alle er godt trætte.
Lørdag skal vi i marken. Det glæder jeg mig til, for det synes jeg er rigtig sjovt,
især når tingene lykkes.
Vi deles i to hold, hvor de nye hundefører tager med Jan”nie”, og resten sammen med Tine. Vi starter med at træne fart, søg og stil, men krudtet går hurtigt
af hundene, da det er meget varmt. Vi holder frokost pause og bagefter trænes
der med fugl i fluscher, til de der ikke er sikker på stand, eller har andre problemer. Tror alle fik noget positivt ud af det.
Da det nu er bagende hedt, vælger vi at
kører hjem og hører et foredrag om hundens muskler og sener, og om vigtigheden
ved langsomt opstart samt nedkøling eller
afspænding efter endt arbejde.
Kirsten Rübner stod for dette foredrag, og vi
fik demonstreret, hvordan man afspænder
og giver massage. Pias Bounty var demonstrationshund for øvede hunde, og hun nød
det. Jeg synes Guffe skulle prøve for uøvede
hunde, da jeg var sikker på, at han vil nyde
det, men næ nej, lidt af det var godt nok, men andet ville man ikke finde sig i,
især ikke med andre hundetilskurer, og en løbsk tæve, der havde afmærket territorium. Her kunne vi se vigtigheden af ro og trygge rammer.
Efter ren afslapning med snak, hygge, grin og
undervisning i Svensk, tager vi på marken igen.
Det er blevet lidt køligere, og nu skal vi ud at finde
fugl. Jeg tror alle får en situation. Nogen med bedre
held end andre. Vi har nogle unge hunde med som
ikke kan nærer sig for at pralle. Dejligt så er der lidt
at arbejde med. En haretur var der vist også et par
stykker, der røg på.
Vi afsluttede dagen med dejlig mad som Peter, Tines mand grillede til os. Vi
hyggede os, og snakken gik på kryds og tværs. Her kunne vi rigtig mærke, at
vi havde lært hinanden bedre at kende. Ja, selv tegnsprog fik vi lært. Det var
godnat kl. 23.00 - alle var så trætte.
I løbet af natten vågner jeg ved, en hund der står og gøer, og den bliver ved.
Jeg tænker “det er sgu da imponerende, at ejeren ikke får den hund til at holde
kæft“, og undre mig over at andre kan sove, men jeg falder dog i søvn igen.
Næste morgen viste det sig, at alle undtagen Carina har ligget vågen, det var
nemlig Carinas hund, der stod og galpede. Det er så lige her, jeg kan se fordelen i ikke at kunne hører.
Søndag skal vi hører endnu et foredrag. Pia har fået arrangeret at Anne Mette
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Wendelboe kom og fortalte om punkttræning, på den betingelse at Pia trænede punkttræning med Bounty i 14 dage.
Annemette havde en platform med på ca.
40 x 60 cm, og jeg tænkte, hvad går det nu
ud på. Det går ganske enkelt ud på at få sin
hund op på pladen, frivilligt, siddende. Her
vil det være bedst, hvis man har trænet sin
hund med klikker og en masse godbider.
Når hunden har lært at sidde på pladen, kan
man begynde at træne dirigering, ved at
flytte platformen i den retning, man vil have
hunden. Man kan også træne mange andre ting, som jeg ikke vil komme ind på
her, men i forhold til dirigering, kan jeg se muligheder med dette redskab.
Pia demonstrerede med Bounty, hvordan hendes hund allerede elskede den
platform. De var rigtig dygtige. Herefter fik vi andre lov at prøve, men der er
laaang vej inden Guffe synes, det er sjovt.
Vi afsluttede dagen med at få vist, hvordan en hareflusher fungerer.
Jeg kører træt hjemad kl. 16.00. Jeg har haft en fantastisk weekend.
Været sammen med 14 dejlige kvinder fra nær og fjern , ja helt fra Sverige og
Bornholm.
Det er skønt, at der kan samles så mange en hel weekend.
Tak til Tine og familie for weekend ophold, tak til Jan(Jannie) for at vil hjælpe,
og være sammen med så mange kvinder en hel weekend, (Tror nu godt han
kan lide det :o)).
Tak til fotografen Dorthe, og tak til alle i andre, for en uforglemmelig
Qvindeweekend.
Jeg glæder mig allerede til næste år, til fællesskabet med vores dejlige Münsterländer.
Ps. Det skal bare ikke være 1. august ;o)
Jette Andersen
RETTELSE:
I sidste nummer af Münsterländeren var resultatet fra forårsmarkprøven desværre ikke helt korrekt. En enkelt præmiering var smuttet ud. Den kommer
her :
Åbenklasse:
DK05500/2008 Høegstoft Cirka, E&F: Gorm Jensen, 2 pr.
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RESULTATER
Præmieringer ved DMK’s schweissprøve ved Horsens
400m/3t
Højæger´s Mico DK10540/2008, Henrik Skovgaard, 1. pr. Prøvens bedste hund - pokal
Aron DK04697/2013, Heidi Pedersen, 1. pr.
Münsterdalen Carlos DK03046/2013, Per Strunge, 1. pr.
Acko DK05850/2009, Ejnar Brandt, 2. pr
Elverdam´s Gina DK10844/2013, Flemming B. S. Andersen,
2. pr.
Dinus DK15369/2013, Kim Vidkjær Andersen, 2. pr.

Schweissprøve i Torsted d.04-05-2014
400 m/ 3 t.
Indsy Von Donnersberg Dk1707/2013, Peter Lorenzen, 1 pr

Mico og Henrik

Ruhårklubbens schweizprøve ved Tirstrup
den 18. maj
1000 m/ 40 timer
Bertha (Nuggi) DK16429/2009, Jørgen Katholm, 1. præmie.

Korthårsklubbens schweissprøve i Torsted
den 20.07.2014
400 meter / 3 timer
Asja dk05873/2013, E. & F. Michael Østergaard, 1. pr. og 1.
pr. bringselrap.
Vestjydens Centa dk04037/2013, E. & F. Susan Lillelund, 1. pr.

Indy og Peter

400 meter / 20 timer
Højæger’s Mico dk10540/2008, E. & F. Henrik Skovgaard, 1. pr.
1000 meter / 40 timer
Vestjydens Abby dk12541/2010, E. & F. Jacob Mærsk Jensen, 1.pr. Pokal bedste
hund på prøven.
Fantastiske præstationer i tørke og 30 graders varme!

Korthårsklubbens schweissprøve i Skive den
10/8-2014
400m/3 t
DK04779/2013 Hedeskov’s Jarl, E/F Lisbeth Andersen, 1. pr

Lisbeth og Jarl
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RESULTATER
Schweissprøven Blåbjerg lørdag 03.05.2014
Perfekt vejr til sporarbejde, men måske lidt småkoldt for de ventende hundefører og tilskuere. Sporene som sædvanligt udlagt med kronvildtblod.
Positive og forventningsfulde (måske en anelse nervøse) deltagere straks fra
morgenstunden. En stor tak til Naturstyrelsen Blåvandshuk for lån af dette
perfekte terræn i Blåbjerg.
Kataloget lød på 18 deltagere, men desværre indløb der 2 afbud. De 16 deltagere fordelte sig 9 KLM’er, 1 GRM’er, 2 Rhodesian Rigdeback, 2 Labrador
retrievere, 1 Airedale Terrier og 1 Stabyhoun.
Münsterländer resultater:
400m/20Timer
Jagthyttens Hejmaxi DK16803/2012, Mona Storgaard.
1. Præmie + Pokal Bedste Münsterländer
Emma von der Harlehöhe DK20368/2010, Mogens Halkjær. Ingen præmie
Løvmosens Kit DK16507/2011, Kurt Pedersen. Ingen præmie
400m/3 Timer
Jagthyttens Heiko DK16810/2012, Mogens Halkjær. 2. Præmie
Oil-Ja-Ver-Nni’s B-Miley DK05132/2013, Benn Skov Bertelsen. 2. Præmie
Hedeskov’s Judy DK04783/2013, Henrik Jørgensen. Ingen Præmie
Simba DK06338/2011, Elissabeth Refslund. 1. Præmie
GRM Asta von der Kiwitzheide DK16011/2012, Finn Nederby. 1. Præmie
Acko DK05850/2009, Ejnar Brandt. Ingen Præmie
Elverdams Gina DK10844/2013, Flemming Andersen.
1. Præmie + Pokal yngste Münsterländer
Der er uvægerlig en del ventetid ifb.m. afviklingen af en schweissprøve. Jeg vil
rose deltagerne for udvist tålmodighed dagen igennem.
På vedhængte billeder ses de glade pokalvindere med deres dygtige hunde,
samt et eksempel på, hvordan ventetiden kan afvikles.
Tak til alle for udvist god sportsånd og humør.
Mvh
Thomas

De glade pokalvindere
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Ventetid

RESULTATER
DKK udstilling i Vejen den 21.06.2014
Dommer: Arvid Göransson, Sverige

Mellem klasse Hanhund
Hedeskov’s Junker dk04777/2013, Ejer Karl Aarenstrup Hansen, G MK
Åben klasse Hanhund
Acko dk05850/2009, Ejer: Ejnar Bro Brandt, Exc. ÅK Plac.1 CK 1.BHK
CACIB BIR
Åben klasse Tæver
Sally dk06872/2012, Ejer: Bente Lassen, VG ÅK Plac.1
Brugsklasse Tæver
Cita dk01694/2013, Ejer: Hans Jørgen Sparvath, VG BK Plac.1

DKK udstilling i Vejen den 22.06.2014
Dommer: Gert Christensen

Åben klasse Hanhund
Acko dk05850/2009, Ejer: Ejnar Bro Brandt, Exc. ÅK Plac.1 CK 1.BHK
CACIB BIR
Jagthyttens Heiko dk16810/2012, Ejer: Mogens Halkjær Pedersen, Exc. ÅK
Plac.2 CK 2.BHK R-CACIB
Brugsklasse Tæver
Cita dk01694/2013, Ejer: Hans Jørgen Sparvath, Exc. BK Plac.1
Emma Von Der Harlerhöhe dk20368/2010, Ejer Mogens Halkjær Pedersen,
Exc. BK Plac.2

Resultater fra DKK udstilling i Hedensted den 17. maj 2014
Dommer: Tanya Ahlman-Stockmari

Åben klasse Hanhund
Acko dk05850/2009, Ejer: Ejnar Bro Brandt, Exc. ÅK Plac.1 CK 2.BHK
Brugsklasse Hanhund
Bernie dk10528/2011, Ejer : Rolf Hecht Knudsen, Exc. BK Plac.1 CK 1.BHK
CERT BIR
Åben klasse Tæver
Sally dk06872/2012, Ejer: Bente Lassen, VG ÅK Plac.1

Tvååer i Sverige d.11 juli 2014.
DKCH Rico DK063742011. Ejer & Fører Jan Lundquist larsen. Excl. 1. Cert,
CACIB, BIR
Der med har Rico fået titlen SECH, INTCH. Han er nu både Svensk og international champion. Tillykke til Rico og Jan!
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RESULTATER
FJD´S Udstilling Vissenbjerg D.15 juni 2014
Dommer:. Knud V. Jensen

Grosser Münsterländer.

Åbenklasse
Asta Von Der Kiwitzheide DK16011/2012, Ejer: Finn Nederby, Very Good. 1.

Kleiner Münsterländer

Hvalpe Klasse – Hanhund
Vito DK18331/2013, Ejer: Trine Krogh Pedersen, L
Hulbæk Jack DK 19705/2013, Ejer: Chresten Bruun, L
Juniorklasse – Hanhund
Baron Von Zicko DK16304/2013, Ejer: Jørgen Laursen, Very Good.
Angus DK05869/2013, Ejer: Kurt Carlsen, EX 1. CK BK 3 ( Pokal for bedste fynske
han)
Cosmo DK01693/2013, Ejer: Leif Hansen, EX 2.CK BK 4
Aron DK04697/2013, Ejer: Heidi Pedersen, Very Good 3
Chip DK01691/2013, Efteranmeldelse, Very Good
Åbenklasse Hanhund
Acko DK05850/2009, Ejer: Ejnar Bro Brandt, Ex CK 1. BK2
Løvmosen´s Marco DK05998/2012, Ejer: Troels Hümøller, EX 2
Hedeskov´s Junker DK04777/2013, Ejer: Karl Aarenstrup Hansen, Good
Fredensvej´s Ecco DK06328/2012, Ejer: Kristian Svendsen, Very Good
Jubas DK11332/2012, Ejer: Gert Thomsen, Very Good 3
Viktor DK14357/2012, Ejer: Lars Thunberg, Very Good 4
Brugshundeklassen – Hanhund
Joey DK1553/2012 , Ejer: Aage Thaarup, Good
Gråsindingens Xenofon DK09677/2010, Ejer: Gunnar Bertelsen, EX 2
Jomondo DK11329/2012, Ejer: Jannie Just Thomsen, EX 3
WJW12 Bernie DK10528/2011, Ejer: Rolf Hecht Knudsen, EX CK 1 BK 1 BIR BIS 2
Åben Klasse Tæver
Molly DK14353/2012, Ejer: Lars Pedersen, Very Good. 3.
Jagthyttens Hejmaxi DK16803/2012, Ejer: Mona Storgaard, EX. 1.
Jutta DK11335/2012, Ejer: Steen Ingemann Hansen, EX. 2. ( Pokal for bedste fynske
Tæve)
Vesthimmerland`s Ditta DK11719/2012, Ejer: Lars Kristensen, Very Good. 4.
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Brugshundeklasse – Tæve
Jagthyttens High Star DK16804/2012, Ejer: Iben Brink, EX. CK. 1. BK1. Certifikat
ja, Bim.
Fredensvej`s Effie DK06327/2012, Ejer: Arne Nielsen, EX. 3.
Easy Vom Wildbusch DK14534/2012, Ejer: Tanja Rønhoff Brink, EX. 4.
Münsterdalen Bounty DK17568/2011, Ejer: Pia Nielsen, Very Good
Fuglevang`s Oh Daisy DK08858/2012, Ejer: Henrik Søgaard Jørgensen, EX. 2.

RESULTATER
Iben med High Star (BIM),
dommer Knud V. Jensen og
Rolf med Bernie (BIR)

Steen med Jutta - bedste fynske tæve

Kurt med Angus bedste fynske han

Udvidet app i Fredericia lørdag den 2607-14.
Ræv-Kanin
DK05998/2012 Løvmosen’s Marco E&F Troels
Hymøller 220 Point
DK15556/2012 Løvmosen’s Dexter E&F Svend E Sørensen 206 point

DJ Udvidede app.prøve ved Stenlille
lørdag den 2.08.2014
DK04761/2013 Uldjydens Sikki, Ejer og fører: Ellen Greve, 216 point

Udvidet apporteringsprøve i Hjallerup den
10 august 2014
DK07674/2011 Elvis, Ejer og fører: Claus Poulsen, Bestået
med 205 point
DK07679/2011 Chica, Ejer og fører: Niels Peder Greve,
Bestået med 205 point
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Slæb- og apporteringsprøve ved Skjern den
03.08.2014
Højægers Molly dk10542/2008, E&F. Verner Vestergaard,
Bestået 30 point Pokal bedste Münsterländer
Gr. M. Asta Von Der Kiwitzheide dk16011/2012, E&F.
Finn Nederby, Bestået 29 point
Asja dk05873/2013, E&F. Michael Østergaard, Bestået 26
point
Borremosens Patsy dk10066/2010, E&F. Peter Ringgaard,
Bestået 28 point

VSA Vordingborg den 2/8 2014
DK 10067/2010 Borremosens Pryd, Bent lise, point 29
DK 07506/2011 Borremosens Kira, Jeanne Thamsen,
point 30

Slæb og Apporteringsprøven på Bornholm den
9. august 2014

Verner og Molly
med pokal

DK08895/2012 Aiko, Ejer og fører: Niels Kraemer, Bestået med 30 point –
Pokal
Aiko er nu kvalificeret til vinderklasse!

Vand og slæb ved Stenstrup d. 7/8-2014
Jutta DK11335/2012 Steen Ingemann Hansen 28p.
Tilla DK14352/2012 Tom Kjeldsen 29p.
Tico DK13546/2011 Michael Larsen 30p.

Slæb og Apporteringsprøve Aars, lørdag d. 9 august 2014.
DK11650/2011 Munsterledet’s Eko, EogF: John Haderslev, Bestået, 30 point
DK06374/2011 DKCH, SECH, INTCH, Rico, EogF: Jan Lundquist Larsen,
Bestået, 27 point
DK01694/1013 Cita, EogF: Hans Jørgen Sparvath, Bestået, 27 point
Dk15552/2013 Vestjyden’s Diana,
EogF: Lisbeth Sørensen, Bestået,
29 point
DK11333/2012 Jessie, EogF:
Verner Gerd Vestergaard, Bestået,
29 point
De beståede hunde ved prøven i Års
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Slæb & apporteringsprøven ved Skanderborg 16.08.14
Løvmosen’s Senta DK18069/2013,
E&F: Morten Andersen, Bestået 30
point
Hedeskov’s Henna DK17073/2010,
E&F: Johannes Mørch, Bestået 30
point
Fuglevang’s N’uno DK18692/2011,
E&F: Carsten Trøjborg, Bestået 29
point
Harry DK14960/2009, E&F: Michael
Bjerregaard, Bestået 28 point

DJU Apporteringsprøve Næstved den 12/7 2014
DK 10067/2010 Borremosens Pryd, E&F: Bent lise, point 30
DK 07506/2011 Borremosens Kira, E&F: Jeanne Thamsen, point 30

Dju apporteringsprøve i Randbøl d. 7.08.2014
Dkk02289/2013 Athena E&F: Peter Andersen, bestået med 28point

DJU’s apporteringsprøve på Bornholm den 9. august 2014
DK12405/2013 Münsterledet’s Findus , E&F: Bo Marker, Bestået med 28 point
DK18848/2011 Uldjydens Rina, E&F: Bente Bak, Bestået med 28 point

Korthaarklubbens ræveslæbsprøve på Bornholm
den 10. august 2014
DK08895/2012 Aiko, E&F: Niels Kraemer, Bestået
med 4 point – Pokal for prøvens bedste hund
Fem hunde deltog på prøven, hvoraf 4 bestod med
4 point. Kriteriet for pokal tildelingen var, at Aiko
havde en kraftig provokation ved en gaffelbuk der
gik sporet og tog ophold et par meter fra ræven, og
først løb væk, da Aiko kom til ræven.
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AKTIVISTEN

- Hvad sker der i DIT område?

Esbjerg og Omegns-Området
Kontaktperson:
Per Madsen, Lykkegårdsvej 14-0, 6700 Esbjerg
Tlf: 23 27 71 90 / 75 12 07 08, email: jp.madsen@esenet.dk
Program 2014.

Lydighed, dirigering og apportering. Opstart kl. 18.20
(3 post system, 20 min ved hver post)
D.13 – D.20 – D. 27. august 2014, D.3 – D.10 – D.17. September 2014
350 kr. pr. hund Sted oplyses ved tilmelding.
Jagtdag med masser af fugle.
Jagtdag med 2 skytter, og masser af fugle. Max 10 hunde pris 800 kr..
Start kl. 8.30 husk madpakke, slutter ca. kl. 16.00
Tilmelding til div. Aktiviteter kan ske til Heidi Pedersen. På mail heidi.dmk.
esbjerg@gmail.com
Betaling v. tilmelding på Regnr:. 8119 kontonr:. 3060139589 / eller v. 1 første
træning.
husk vaccinations papir, og forsikring.

Fyns-Området
Kontaktperson:
Lars Pedersen, Østergade 7, 5881 Skårup
Tlf: 23 80 80 67 / 62 23 25 50, email: larstine@skaarupmail.dk
Hvalpe motivation
Start onsdag d. 13/8-2014 kl. 18.30
Der trænes 5 gange.
Pris 200 kr. Min 5 hunde.
Kontakt Birger tlf. 66 16 17 19 70 / 22 19 15 25
Markprøvetræning
torsdag d.4/9-2014 kl. 17.00
Mødested Søbygård/Hesteholmen jagthytte nærmere adresse efter d.16/8.
Max 8 hunde først til mølle princip. Pris 100 kr. pr. hund.
Husk madpakken og drikkelse.
Tilmelding til Michael Larsen 25675143 senest d. 23/8-2014
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Roskilde-Hvalsø Området
Kontaktperson:
Christian Nøhr Hansen, Gundestedvej 17, 4330 Hvalsø
Tlf: 23 30 36 87, Email: cnh@post.tele.dk
Aktiviteter i DMK Hvalsø og Hvalsø Osted Jagtforenings hundeudvalg i 2014
Hvalpetræning
Kurset starter tirsdag den 5. August 2014 og slutter tirsdag den 9. september
2014
Kurset starter kl. 18.30 og slutter kl. 19.30
Kurset starte kun op hvis der er min. 6 hunde.
Pris for kurset er 250 kr.
Ved overtegning på kurserne vil medlemmer af Hvalsø Osted Jagtforening og
Dansk Münsterlænder Klub have fortrinsret.
TILMELDING PÅ WWW.VESTERGAARD.AT - Tilmelding til DMK træning
Gebyr betales på første træningsdag, så mød op i god tid. Husk gyldige vaccinationspapir på din hund.
Yderlige spørgsmål kan rettes til Christian Nøhr Hansen på tlf.: 23 30 36 87 eller på mail Noehr1962@gmail.com
Resultater:
Lokal apporteringsprøve den 10. Maj 2014 på skydebanen i Hvalsø
Vi har afholdt vores årlige lokale apporteringsprøve på skydebanen i Hvalsø.
Vejrguderne var med os så vi havde et fantastisk vejr under hele prøven. Der
deltog 32 hunde på prøven hvor 25 bestod prøven. Her under 14 med maksimumpoint. Rigtig flot !
Det var rigtig godt at se unghunde som efter vores apporteringskursus var
istand til at bestå apporteringsprøven.
Der skal lyde en stor tak til dommere, hjælpere og ikke mindst hundeførere for
at i valgte at gøre vores prøve til en god dag med masser af godt humør og flot
hundearbejde.
Resultater for de beståede münsterländere var:
Røskva			Kl.M. Morten Vestergaard
30
Bedste hund, Bedste stående hund
Fuglevangs Kiki		
Kl.M. Kenneth Hansen
30
Fuglevangs Marco
Kl.M. Michael Pedersen
30
Siki			Kl.M. Ellen Greve		30
Kala			Kl.M. Lars Jacobsen		30
Luna			Kl.M. Thomas Elgaard		30
Marco			Kl.M. Richard Møller		
30

Fredensvej Effie		
Kl.M.
Horsia Karla		
Kl.M.
Fuglevangs Penni		
Kl.M.
Jengo			Kl.M.

1.v

Arne Nielsen		
30
Christian Nøhr Hansen 29
Karsten Pedersen		
27
Michelle Byskov		24
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Vejle - Horsens Området
Kontaktperson:
Nicole Lajgaard Solgaard, Risvangen 9, 8362 Hørning
Tlf: 29 90 36 13 email: nils@ok.dk
Aktiviteter:
Hvalpetræning
Dato: Oktober og november, 8 gange i alt, kr. 400,Mødested: Fremgår senere
Tilmelding til Nicole Lajgaard Solgaard
Tlf: 29 90 36 13 Mail: nils@ok.dk
Lydighed- og apporteringstræning
Unghunde og åbenklasse, Dato: Marts og April 2015
Mødested: Horsens
Tilmelding til Henning A. Pedersen, Tlf.: Tlf. 42 19 00 39
Schweiss
Dato: foråret 2015
Tilmelding: Hans Lau, Mail: amelballe@dlgmail.dk, mobil: 42180458.
Resultater:
Resultater fra lokal schweiss prøve i Nordskoven ved Silkeborg:
5 hunde deltog i prøve, heraf blev de 4 præmieret.
Henning Pedersen, Rikke (2012), 1. præmie og vandrepokal
Thomas Lolk Gydesen, Samson (7 mdr.), 2. præmie
Carina Graabæk, Sally (2 år), 3. præmie
Morten Andersen, Marius (2012), 3. præmie
Vinder af
Præstationspokalen og
Årets Münsterlænder,
begge uddelt på generalforsamlingen.
Hans Lau, Uldjydens
Pedro
Stort tillykke til Hans og
Pedro!!
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Avlsvejledningen orienterer
Som det nok er mange bekendt, er vi i gang med, at køre dyrlæge
Pernille Legind i stilling som tredje avlsvejleder med forhåbentlig valg
på generalforsamlingen 2015. Indtil da går hun som ”føl” hos Gunner og
jeg. Vi er så langt, så i må gerne begynde, at bruge hende til vejledning,
så hun kan få øvet sig lidt.
Antallet af hvalpekuld, der ligger er i skrivende stund er historisk lavt.
Der har været en del hvalpe, men der har været rigtig godt salg i vores
race, så de er næsten væk. Der er pt. planlagt 6-7 kuld mere, der kan nå
at give hvalpe dette år. Til jer opdrættere, der tænker at avle i 2015, så
begynd bare planlægningen allerede nu. Til jer, der måske kunne finde
på at lave et kuld, der ikke opfylder krav for optagelse på DMK´s hvalpeliste. Tænk jer om en ekstra gang. Vi hjælper jer gerne, det vi kan, så I
også kan være med i den rigtige pulje. Bare giv os et kald, så vi kan finde
ud af hvad i evt. mangler og hvordan vi bedst kan rette det til.
Der har været rigtig stor interesse for at bruge tyske, og nu også lidt hollandske hanhunde i vores avlspulje. Det lykkes os stadig at finde noget
nyt blod her, så det er vi naturligvis glade for, ikke mindst i forhold til
vores genetiske variation. Desværre er mange alt for sent ude og ofte er
tæven i løbetid, når I melder ind. I Tyskland ønsker de varsling min. 4
uger før løbetid - og det har vi ikke været gode til at overholde. Hauptzuchtwart Josef Westermann har været large, men han skal sikkert have
fat i ørene på mig næste, gang vi mødes. Så venligst planlæg og meld ind
i god tid. Det gælder også den hjemlige front.
I dagene 20- 22 juni deltog Gunner og jeg på avlsmøder i Fulda. Der
blev holdt møde i den internationale avlskomite, møde mellem tyske
hauptzuchtwart (ledende avlsvejleder), avlsvejledere fra de tyske landesgrupper og avlsvejledere fra den internationale komite. Der var arrangeret foredrag om HD. Der var socialt samvær om aftenerne og sidst men
ikke mindst avlshanhundeskue med 20 stk. fremmødte tyske avlshanner,
hvor vi var vidne til psyke og gemyt i høj, høj klasse. Her er der virkelig
sket noget over de sidste 20 år.
Palle Jørgensen
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HVALPE-NYT

Fra følgende parringer er der stadig hvalpe til salg.
(Antal kan selvfølgelig hurtigt ændre sig. Se mere på DMK’s hjemmeside):
1 han
Født 18.05.14
Far: Hedeskov’s Guffe dk09329/2009
Mor: Chefreja dk20101/2007
Opdrætter: Bent Jensen, Løgumkloster
Tlf: 27 98 46 51
1 han
Født: 11.06.14
Far: Isko Von Brockhauser Esch
KLMZB 09-0664
Mor: Münsterledet’s Dina
dk08035/2009
Opdrætter: Kennel Münsterledet’s,
Køge
Tlf: 21 46 03 02 / 20 30 15 32
email: jemehansen@gmail.com

5 hanner og 2 tæver
Født: 23.06.14
Far: DKJH Aslan 22267/2006
Mor: Anja dk14209/2009
Opdrætter: Leif Nielsen, Nibe
Tlf: 40 96 38 66
email: ln@fryd-nielsen.dk
Kommende hvalpe:
Forventet: 13.08.14
Far: DKCH., INTCH., DEVDHCH
Uldjydens Cato DK07224/2008
Mor: Hulbæk Ea DK23496/2008
Opdrætter: Kennel Hulbæk, Tjele
Tlf: 86 65 27 13

Skønne hvalpe fra Leif Nielsen

34

DMK’S HANHUNDEREGISTER
Ifølge klubbens avlsregler er nedennævnte hunde optaget på DMK’s hanhunderegister.
Det skal understreges, at egnede hanhunde, ud over de på listen værende, kan benyttes,
såfremt de opfylder betingelserne vedr. HD og jagt/prøver.
Henvendelse om parring skal ske til én af klubbens avlsvejledere.
Gunnar Bertelsen tlf.: 7592 8209
Palle Jørgensen tlf.: 6257 1744 /6171 5944
Forudsætninger for at opnå avlsgodkendelse:
1.
Hunden skal have en FCI-godkendt stambog.
2.
Forældre dyrene skal ved parring være fyldt 18 måneder.
3.
Ejer skal være medlem af DMK.
4.
Hunden skal bruges til jagt.
5.
Hunden skal have bestået en anerkendt, stambogsført brugsprøve, hvor skud
afgives.
6.
Hunden skal have minimum Good på udstilling, anerkendt af FCI.
7.
Hunden skal være HD-fri, A-B eller have er HD-indeks over 100.
DKch

Arko Vom Kalkberg
16905/2004
Aslan			
22267/2006
Chip			DK20105/2007
Dosty			
05431/2006
Ejsbøl’s A.Chang		
09463/2006
DKch Elverdam’s Dux		
DK12194/2007
Fredensvej’s Cipo		
11787/2005
DKJch Fuglevang’s Farro		
04950/2003
DKch DKV11 Fuglevang’s Jack
DK09707/2009
DK & INTch
Fuglevang’s Jaco DK09705/2009
DK & INTch
Ganto		
11941/2005
Gråsidingens Xenofon
DK09677/2010
Hakkiokankaan Bob
DK07658/2010
Hedeskov’s Cilas		
09112/2006
Hedeskov’s Guffe		
DK09329/2009
Horsia’s Ingo		
21875/2003
Horsia’s Ivan		
21876/2003
Horsia’s Joker		
09322/2004
DKJch Horsia’s Miki		
11039/2006
Illebølle’s Emil		
DK16235/2009
Max			04699/2005
Nesko V.H. Eichengrund DK04215/2009
DK & INTch
Rico		
DK06374/2011
Spike			
09284/2003
Thyboen’s Patrik		
DK09644/2007
DKch Uldjyden’s Cato		
DK07224/2008
DKch Uljydens Pedro		
DK15349/2011
DKch Vesthimmerland’s Kaiser 12561/2006

Jens Jørgen Nielsen, Odder
Niels Lauge Laugesen, Helsingør
Freddy Pedersen, Vamdrup
John Bang Mathiasen, Holstebro
Egon Møller Jensen, Hejls
Henrik Raae Andersen, Tølløse
Palle Larsen, Stenlille
Brian Tang Vestergaard, Roskilde
Peter W Jürgensen, Vejle
Per Madsen, Esbjerg
Rolf Knudsen, Gadbjerg
Gunner Bertelsen, Fredericia
Jesper Ibsen, Slangerup
Flemming Kristensen, Solbjerg
Jette Andersen, Horsens
Jørgen Lindved, Hedensted
Jesper Ibsen, Slangerup
Claus Bisgaard, Hovedgård
Hans Lau Jensen, Silkeborg
Peter Malle Kristensen, Aarhus V
Peter Lassen, Bælum
John Hilmer Hansen, Kr. Såby
Jan L. Larsen, Nibe
Kim Vidkjær Andersen, Vejle
Finn R. Pedersen, Thisted
Eigil Thomsen, Holstebro
Hans Lau Jensen, Silkeborg
Charlie Lemtorp, Sydals

35

Afsender: Münsterländeren v./Sussie Mattsson, Langholmvej 26, 5592 Ejby

