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FORSIDEBILLEDET

Forside billedet og lidt tanker om hvorfor vi avler på det vi gør?
Jeg har gjort mig lidt overvejelser vedrørende avl, og jeg vil gerne, som den ukyndige lægmand
jeg er, være med til at sætte lidt tanker i gang, om hvorfor vi egentligt avler på det vi gør…
Jeg vil tage udgangspunkt i dette nummers forside billede: Horsia’s Miki 11039/2006 ejet af
Hans Lau Jensen. Miki er i hanhunderegisteret, og han har en rimelig imponerende resultatliste
bag det pæne ydre.
Miki blev i en alder af bare 3 år og 4 måneder jagtchampion. Det i sig selv er temmelig flot!
Der ud over kan nævnes 5x 1. præmie på 400/m 3/t schweiss, 1x2. præmie på 400/m 20/t
schweiss, 3. og 6. vinder på vinderklasse, 2x ræveslæb bestået, adskillige apporterings prøver
bestået, 2x 1. præmie fuldbrugsprøve, 1x2. præmie FUME og her sidst 1x1. præmie på FUME i
2010!! Som det ses af Miki’s DKK nummer er han kun 4½ år. To gange FUME (Fuldbrugsprøve
Mesterskabet) deltagelse i den alder er faktisk noget af en præstation!
Miki har desuden fået 2x excelent med certifikat på udstillinger. Alt i alt må man vel konstatere
at Miki er en god hund, som man gerne vil avle på? Men nej. Miki har et index tal der rimeligt
konstant ligger på 87. Han er nemlig HD fotograferet med resultat B. Hans Lau har fået
dyrlægens forsikring, at det ikke vil være nogen risiko at bruge ham i avlen, men hvem vil tage
risikoen? Hvem vil lægge tæve til? Der er så mange han hunde at vælge i mellem, så hvorfor
risikere noget? De få hun hunde, der har et højt nok index til at ophæve Miki’s dårlige, de vil da
slet ikke risikere noget.. Forståeligt nok. Eller hvad?
Jeg mødte Hans Lau første gang sidste år, da jeg var oppe og se FUME i Skive. Han er super flink
og vi faldt hurtigt i snak, om hans skønne hund, der jo desværre er B’er… Hans er forståeligt nok
noget frustreret over at hans hund ikke bliver brugt i avlen. Han vil gerne selv have en hvalp efter
Miki, da han er meget begejstret over Miki’s lette førlighed og gode psyke. Alternativ kan blive,
at han er nød til at importere/købe en tæve, der har højt nok index, og så selv avle den hvalp,
han ønsker sig. Et noget omfattende projekt skulle man mene… Men hvad er alternativet?
Tanken har ligget og luret lige siden, og nu bringer jeg den så op: Ville jeg selv lægge tæve til?
Hun mangler faktisk bare en ”good” på en udstilling, så kan jeg teoretisk set godt få et kuld på
hende med Miki. For hun har pt et index på 116, og de ville derfor komme over de magiske
200… Jeg har set Miki arbejde, og han er virkelig en lækker hund. Men ville jeg bruge HAM?
Nej, formentligt ikke. Der er jo så mange andre gode hanhunde med HD: A. Men er det ikke
dumt? Han har jo mange andre rigtigt gode kvalifikationer. Kvalifikationer der burde veje lige så
tungt som HD: B. Eller? Jeg mener, HD: B er jo ikke dårligt. Hunden er jo ikke syg. End sige på
vej til at blive syg.
Hvor mange tæver med HD: B bliver der ikke avlet på? De finder en hanhund med et højt index,
og så får de hvalpe. Oftest med fine udfald. (hæng mig ikke op på tal her, men et hurtigt kig på
hvalpe listen dags dato viser i hvert fald en enkelt)
Hvorfor avler man på den hund man har? Svaret er vel indlysende: Man er glad for kræet, og
mener den kan bidrage positivt med noget til avlen? Eller?
Dette er ikke ment som et spark til index beregninger, men en opfordring til debat om, hvad vi
egentligt kigger på, når vi vil avle…
Hvis jeg stod og skulle vælge hvalp nu, og viste at jeg gerne ville deltage i avlen med den
kommende hvalp, så ville jeg uden tvivl vælge en hun hund. For så var jeg da næsten hundrede
procent sikker på at komme til at deltage i avlen. Også selv om hun ikke præsterede mere end
”good” på en udstilling, og fik tildelt et middelmådigt index tal. Det ville jeg slet ikke være, hvis
det var en han hund jeg valgte…

Sussie Mattsson
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Münsterländeren

Udkommer fire gange om året:
Uge 9, uge 20, uge 35 og uge 48.
Alt stof til Münsterländeren sendes via
mail direkte til redaktøren. Stoffet
foretrækkes leveret i et gængs format (f.eks.
Word). Billeder vedlægges separat i højest
mulige opløsning.
Sidste frist for indlevering af materiale til
næste udgave er den 01. februar 2011
Ansvarshavende i henhold til presseloven:
Peter Ringgaard
Solbakken 12, Ræhr
7730 Hanstholm
Tlf. 97 96 51 14
aasepeter@privat.dk

Forsidefoto: DKJCH Horsia’s Miki11039/2006

DMK’s hjemmeside redigeres og opdateres af
Johannes Mørch
Pindstrupvej 19
Hedeskov
8410 Rønde
E-mail: johs.m@mail.dk / dmk@flaadevej.dk
Stof til hjemmesiden sendes til redaktøren
direkte med e-mail. Billeder vedlægges
separat.
Stof til Jagthunden sendes til
Pia Nielsen
Slettenvej 12
Fannerup
8586 Ørum Djurs
E-mail:
hundeweb@gmail.com / dmk@flaadevej.dk

Redaktør:
Sussie Mattsson
Langholmvej 26
5592 Ejby
Tlf: 40 36 16 35
E-mail: langholmgaard@3mail.dk / dmk@
flaadevej.dk
Redaktionen modtager meget gerne indlæg
og artikler til optagelse.
Layout & tryk:
Lundvig Grafisk
Oplag:
1.000 styk
Meningsbevarende citater og gengivelser af
artikler fra Münsterländeren er tilladt, men
kun med kildeangivelse
Postgironr.: 3 13 18 90
Bladnr.: 9543

Meget gerne skrevet i Word direkte med
e-mail. Billeder vedlægges separat.
Benyt meget gerne den fælles adresse dmk@
flaadevej.dk , hvorved du på en gang skriver
til alle klubbens medier.
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BESTYRELSEN
Bestyrelse:
Formand:
Tlf.: 59 18 66 65

Henrik Raae Andersen
Lunderødvej 82, Marup
4340 Tølløse
Elverdams@adslhome.dk

Avlsvejledning:
Kleiner Ml.:
Tlf.: 75 92 82 09

Næstformand:
Tlf.: 97 96 51 14

Peter Ringgaard
Solbakken 12, Ræhr
7730 Hanstholm
aasepeter@privat.dk

Tlf.: 62 57 17 44
og 61 71 59 44

Kasserer/
Ind- og
udmeldelser
Tlf.: 64 44 11 45
og 22 61 82 79

Erik Lillesøe
Ørbækvej 22
5400 Bogense
erik.lillesoe@privat.dk

Palle Jørgensen
Illebøllevej 38
5900 Rudkøbing
tina-palle@mail.tele.dk

Grosser Ml.:
Tlf. 76 71 90 76

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

Øvrige:
Tlf: 24 63 33 87

Lars Vandborg
Rørvigvej 35
4500 Nykøbing Sj
sigurd@nyka.dk

DMK’s repræsentation m.v.:

Tlf.: 20 62 70 02

Carsten Trøjborg
Gl. Egebjergvej 31
Egebjerg
8700 Horsens
c.troejborg@stofanet.dk

Tlf.: 76 71 90 76

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

Suppleanter:
Jylland:
Tlf.: 25 30 35 54

Kim V. Andersen
Bøgelund 5, Ødsted
7100 Vejle
kim@vidkjaer.dk

Sjælland:
Tlf.: 32 58 40 26
og 24 81 03 36

Søren Olsen
Irlandsvej 7
2300 København S
soeren.olsen@tdcadsl.dk

Fyn:
Tlf.: 62 23 25 50
og 23 80 80 67

Lars Pedersen
Østergade 7
5881 Skårup
larstine@skaarupmail.dk

Revisorer:
Tlf.:46 37 36 87
og 23 30 36 87

Christian Nøhr Hansen
Hyldebjergvej 23
4339 Hvalsø
cnh@post.tele.dk

Tlf.: 97 43 84 17

Edmund Andersen
Vognstrupvej 7
7550 Sørvad

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

Gunnar Bertelsen
H. C. Andersensvej 10
7000 Fredericia
helgun@os.dk

FJD’s bestyrelse:
Henrik Raae Andersen
FJD’s udstillingskomité: Rolf Knudsen
Kontakt til udenlandske
klubber:
Henrik Raae Andersen
Pokaler
og propositioner:
Lars Vandborg
Præmieglas
og Diplomer:
Peter Ringgaard
Salg af klubeffekter:
Erik Lillesøe
DMK’s arkiv 1968-96:
Edmund Andersen
DMK’s udvalg:
Aktivistudvalget:
Grosserudvalget:

Christian Nøhr Hansen
John Hansen
Stillet i bero

Informationsudvalget: Johannes Mørch
Peter Ringgaard
Pia Nielsen
Sussie Mattsson
Udstillingsudvalget:

Eva Nørdrup Bruhn
Pia Nielsen
Rolf Knudsen
Peter Ringgard

Lovudvalget:

Henrik Raae Andersen
Jacob Lundgård

Uddannelsesudvalget: Lars Vandborg
Lars H. E. Jensen
Henrik Raae Andersen
Markprøveudvalget:

Carsten Trøjborg
Jan Nielsen

Efterskudsudvalget:

Peter Ringgaard
Carsten Trøjborg

AKTIVISTER
Københavns-området:
Formand:
Richard A. Møller
4390 8524
Vibemosen 44
2670 Greve Strand
Kasserer:
4919 1964

Øvrige:
3649 4782

Finn B. Thomsen
Bregnevænget 61
3050 Humlebæk
finnbthomsen@gmail.com
Jens Hejndorf
Hjørnager 18R
2650 Hvidovre

Storstrøms-området:
Kasserer:
Niels-Henrik Christiansen
5554 8527
Fensmarkvej 21, Hjulebæk
2024 0145
4160 Herlufmagle
kragh.christiansen@mail.tele.
dk
Øvrige:
5573 3585

Nordsjælland-området:
31 22 30 69
Niels Laugesen
Gefionsvej 78
3000 Helsingør
nll@bygfs.dk

3828 7778

Erik Jørgensen
Byporten 4
2700 Brønshøj

3258 4026
2481 0336

Søren Olsen
Irlandsvej 7
2300 Kbh. S
0048604909050

40 59 00 24

2160 3132

Jens Madsen
Skovkildevej 11
Vridsløsemagle
2630 Taastrup
Jens.Madsen@omb.dk

Fyns-området:
KontaktPerson:
6223 2550
2380 8067

Ulrik Bach Pedersen
Bregnevej 8, Himlingøje
4652 Hårlev
ubp@pedersen.mail.dk

Øvrige:
6616 1970

56 57 02 56
20 20 58 55

Roskilde-Hvalsø-Området:
Formand:
Christian Nøhr Hansen
2330 3687
Hyldebjerg 23
4637 3687
4330 Hvalsø
cnh@post.tele.dk
Øvrige:
4673 4005
2217 4005

Peter Green
Hedetoften 101
4700 Næstved
pg.service@mail.dk

Jan Heimann
Gl. Hellebækvej 55
3000 Helsingør
jh@dynamicsolutions.dk
Lars Pedersen
Østergade 7
75881 Skårup
larstine@skaarupmail.dk
Birger Weinholdt
Lupinvej 85
5210 Odense NV

4040 8743

Carsten Henriksen
Møllegyden 22, Skydebjerg
5560 Årup
Murermester-carsten@henriksen.mail.dk
Per Fischer Hansen
Espestok 66
5210 Odense NV.
hellhansen@vip.cybercity.dk

Morten Vestergaard
Flådevej 25
4040 Jyllinge
Morten@vestergaard.at

2567 5143

Odsherred-området:
Formand:
Lars “Sigurd” Vandborg
2463 3387
Rørvigvej 35
4500 Nykøbing sj.

Michael Larsen
Elmevej 28
5210 Odense NV
michael@jubii.dk

2211 2144

Lars Thunberg
Bønderskovvej 1
5550 Langeskov
larsthunberg@mail.dk

Kasserer:
5932 4470

Gitte V. Larsen
Brændtvej 3
4573 Nr. Asmindrup

Øvrige:
5932 4535
2334 7730

Svend Erik Fritzen
Kausgårdsvej 5
4560 Vig

2517 6074

Michael Pedersen
Gårdvejen 2
4500 Nykøbing sj.

Nordjyllands-området:
KontaktThorkild Helgesen
Person:
Ellehammervej 71
2121 5990
9430 Vadum
thorkildh@o4.dk
Øvrige:
9818 1600
5050 5402

Niels Peder Greve
Kuhlausvej 6,
9200 Aalborg SV.
Jetteogniels@gvdnet.dk
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AKTIVISTER
9835 0707
2985 8607

Benny Elmengaard
Rebildparken 142
9220 Ålborg Ø
Elmengaard@gmail.com

5095 3101

9882 3908
5130 4267

John Larsen
Georg Rygårds kv 7
9700 Brønderslev
aasejohn@larsen.mail.dk

9826 8685
4019 8726

Johan Knakkergaard
Præstegaardsvej 38,
9440 Aabybro.
prietzmann@tdcadsl.dk

Thy-Mors-området:
Carsten Mogensen Eriksen
Grønlundsvej 4
7700 Thisted
carstenoggudrun@hotmail.com

Himmerlands-området:
Kasserer:
Gert Gandrup
9865 1275
Enshøjvej 7, Mejlby
9610 Nørager
Øvrige:
9855 1787

Øvrige:
9746 4838

Svend Aage Poulsen
Østerhovedgade 23
7560 Hjerm

2517 0719

Lars Elkjær Larsen
Algade 7, Grønbjerg
6971 Spjald

9745 4011

Thomas Hingebjerg
Elisborgvej 16
Feldborg
7540 Haderup

9749 2539

Anders P. Christensen
Grønningen 2
6969 Ulfborg

Herning-området:
7534 3261
Verner Vestergaard
6049 0209
Nørholmvej 11, Hoven
6880 Tarm
akerstedt@mail.dk
9717 8464
5120 0281

Ronald Jensen
Egeris Møllevej 6
6920 Videbæk
annegrethe.larsen@holstebro.dk

9742 9296

Jytte Thomsen
P.O.Pedersensvej 5
7500 Holstebro
egt@webspeed.dk
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9792 6873

Finn R. Pedersen
J. P. Jacobsengade 6
7700 Thisted
kmax@pedersen@mail.dk

9796 5114

Peter Ringgaard
Solbakken 12, Ræhr
7730 Hanstholm
aasepeter@privat.dk

9772 0682

Morten K. Bro
Holmegårdsvej 3,Elsø
7900 Nykøbing Mors
stampebro@mail.dk

9792 5068

Leif Jensen
Grønlandsvej 28
7700 Thisted
jensen28@pc.dk

9799 7070

Morten Mortensen
Koralvej 2, Østerild
7700 Thisted
may-britogmorten@pandalus.dk

Tommy Jørgensen

Holstebro-området:
Kasserer:
Flemming Helgesen
6064 5507
Nordsvinget 4B
Nørre Felding
7500 Holstebro

Gustav Klemmensen
Plantagevej 6,Vorgod Østerby,
6920 Videbæk
betina-gustav@mail.dk

Viborg-området:
Kasserer: Peter Madsen
8664 7307
Hesselbjergvej 12, Finderup
8800 Viborg
Øvrige:
8662 8242

Kristian Jensen
Tranebærvej 7
8800 Viborg

8663 8384

H. G. Pørksen
Lupinstien 8B, Birgittelyst
8800 Viborg

8751 4145

Jan Germansen
Stenmosevej 6, Sdr. Rind
8800 Viborg

Århus-Grenå-området:
Formand:
Ole Hildebrandt
8633 4116
Nygårdsvej 48
8570 Trustrup
olehil@anarki.dk
Kasserer:
8633 9716

Pia Nielsen
Slettenvej 12
8586 Ørum Djurs
pn@dch-grenaa.dk

AKTIVISTER
Øvrige:
8623 0767

Henrik Nielsen
Thrige Møllevej 40
8380 Thrige
hnitrige@mail.dk

2768 5421

Anders Juul Hansen
Sortemosevej 77
8530 Hjortshøj
andershansen50@hotmail.com

Sønderjyllands-området:
Kontaktperson/
Kasserer:
Tage Lassen
7448 6931
Alssundvej 17
4094 5308
6400 Sønderborg
tcl@dyb-net.dk
Øvrige:
5188 2007

Vejle-Horsens-området:
Kontakt
person:
Jens Kongaa
8657 9037
Tåningvej 14, Ris
8660 Skanderborg
jens.kongaa@tryg.dk

Charlie Lemtorp
Sydvej 2
6470 Sydals
lemtorp@hotmail.com

7452 7879
2448 4118

Helmut Jensen
Grønlandsvej 29
6100 Haderslev
helmuthinge@webspeed.dk

Kasserer:
7561 6028

Jesper Boldsen
Frydsvej 42
8700 Horsens
jc.boldsen@gmail.com

7475 0717
2223 2178

Henrik Paulsen
Vester Gasse 16, Vester Gasse
6780 Skærbæk
eva.jensen@mail.dk

Øvrige:
9792 6873
7562 9445

Bjarne Hopkirk
Sten Blichersvej 5
8700 Horsens
rzepahopkirk@stofanet.dk
info@kennelhopkirk.dk

Bornholmsområdet:
KontaktPoul Baunkjær
Person:
Skørrebrovejen 21
5697 1982
3720 Aakirkeby
p-a-baunkjær@mail.dk

7565 7973

Tommy Kjær
Hovmarksvej 196, Stensballe
8700 Horsens
t.kjaer@stofanet.dk

5696 6680

Mogens Elleby
Fabriksvej 18
3782 Klemensker
mogens.elleby@12move.dk

2633 3175

Knud Olsen
Søndervangen 17, Korning
8700 Horsens
giggeogknud@teliamail.dk

5697 4636

Kurt Kofoed
Udmarksvejen 9
3720 Aakirkeby

3034 7069

Rolf Knudsen
Refstrupvej 20
7321 Gadbjerg
rolf.knudsen@privat.dk

5697 1982

Paul Baunkjær
Skørrebrovejen 21
3720 Åkirkeby
baunkjaer@adr.dk

8672 0939

Michael Frænde
Bøgevænget 14
8362 Hørning
mfh@aragon.dk

Ribe-området:
7512 0708
2327 7190

2192 0030

Per Madsen
Lykkegårdsvej 14-0
6700 Esbjerg
Jp.madsen@esenet.dk
Mona Madsen
Skolevej 13
6731 tjæreborg
skolevej@esenet.dk

Aktivgruppe for Grosser Münsterländer:
Hvalpeformidling/ Jan Nielsen
Avlsvejleder:
Kobjergvej 1B
7671 9076
7190 Billund
ljl@mail.dk
Grosser-Kartotek/ Heinrich Andersen
Kasserer/
Holstebrovej 117
Aktiviteter:
6980 Tim
9733 3936
Grosser-Nyt:
8646 6656

Jesper Høgsted
Kirkebakken 6
Svindinge
8900 Randers
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INDBYDELSER

Dansk Münsterländer Klubs Landsudstilling 2011
Lørdag d. 19. februar i Grenaa.
Udstillingen afholdes i ”Kulturhuset Pavillonen”, Grenaa. Bedømmelsen starter kl. 10.45. Tidspunktet
er fastlagt så man fra Sjælland kan tage færgen til Ebeltoft. Der tages så vidt muligt hensyn til
færgeforsinkelser.
Som Dommere er inviteret:

Erling Kjær Pedersen (forventes at dømme alle Kleiner og Grosser
tæver og alle Grosser hanner. Dette afhænger dog af en godkendelse
der er på vej. Hvis denne godkendelsen ikke gives, vil Grosserne blive
bedømt af Gert Christensen)
Gert Christensen (forventes at dømme alle Kleiner hanner)

Der er 2 måder man kan tilmelde sig på:
Man kan tilmelde og betale On-line via hjemmesiden www.hundeweb.dk , dette er den hurtigste,
billigste og mest sikre måde.
Så er priserne følgende:
1. hund (samme ejer):
2. hund (samme ejer):
3. hund (samme ejer):

DKK 340,00
DKK 295,00
DKK 250,00

Hvalpeklasse:
Udenfor bedømmelse:

DKK 230,00
DKK 120,00

Eller man kan udfylde og sende anmeldelsesblanket.
Ved tilmelding på anmeldelsesblanket er udstillingsgebyrerne følgende:
1.hund (samme ejer):
2.hund (samme ejer):
3.hund (samme ejer):

DKK 375,00
DKK 330,00
DKK 285,00

Hvalpeklasse:
Udenfor bedømmelse:

DKK 255,00
DKK 140,00

Som anmeldelsesblanket anvendes DKK’s anmeldelsesblanket til udstilling eller DJU’s blanket, som med
jævne mellemrum er indsat i ”Jagthunden”, eller find den på www.dmk-online.dk
Husk at man skal være medlem af DMK for at deltage.
Anmeldelsesblanketten sendes til udstillingsleder:
Pia Nielsen
Slettenvej 12
8586 Ørum Djurs
Eller på mail hundeweb@gmail.com
Eventuelle spørgsmål besvares på mail hundeweb@gmail.com eller telefon 86 33 91 76
Ved tilmelding på anmeldelsesblanket vedlægges beløbet i check eller indsættes på reg. nr. 7320 konto
nr. 1167597. Husk tydelig afsendernavn på indbetalingen, afsenders navn, samt evt. hundens navn skal
passe med anmeldelsesblanketten.
Husk stambogsnummer og evt. ejerskifteforhold skal være i orden før anmeldelse.
Sidste tilmelding er Fredag d. 28. Januar 2010 med online tilmelding eller med post eller e-mail.
EFTERANMELDELSER MODTAGES IKKE!
Klasserne er følgende: Championklasse (fra 15 mdr.), Brugshundeklasse (fra 15 mdr.), Åben klasse (fra
15 mdr.), Juniorklasse (9-18mdr.), Mellemklasse(15-24 mdr.), Hvalpeklasse(6-9 mdr.), Veteranklasse (fra
8 år), Babyklasse (fra 3 mdr.), Avlsklasse og Opdrætsklasse.
Det er ikke længere obligatorisk at medbringe resultatbog, men resultater indskrives selvfølgelig hos
dem som måtte ønske det. Der opfordres dog til at alle deltagere stadig bliver i hallen, til alle hunde er
færdigbedømt.
Vær opmærksom på at der gælder nye udstillingsregler fra 1. januar 2011.
Der er cafeteria i hallen.
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UDSTILLINGSREGLER
Nye udstillingsregler fra januar 2011.
Skrevet af Pia Nielsen
Fra 1. januar 2011 træder DKK’s nye udstillingsregler i kraft, dette medfører blandt andet nye
farver på præmieringsbåndene. Jeg vil her forsøge at give et lille indblik i bedømmelsesforløbet
og ikke mindst i hvad de mange præmieringsbånd betyder. Det er vigtigt at understrege at dette
er en forkortet udgave af udstillingsreglerne og at det selvfølgelig er udstillerens pligt, at have sat
sig ind i det fulde reglement inden man møder op på en udstilling.
Reglementet er udarbejdet med udgangspunkt i FCI’s udstillingsregler. Reglementet gælder for
både internationale udstillinger, nationale udstillinger og specialklubudstillinger.
Den arrangerende klubs bestyrelse, eller den af bestyrelsen valgte udstillingsleder er ansvarlig
for udstillingens afvikling og afgør de tvivlsspørgsmål, der opstår. Udstilingsledelsen har ansvaret
for, at udstillingsreglerne overholdes. Eventuelle klager skal rettes til udstillingsledelsen på
udstillingsdagen.
Alle hundeejere har på DKK-udstillinger ret til at udstille hunde, der er stambogsført af DKK eller
af en anden klub/organisation anerkendt af FCI. Tæver i løbetid må gerne udstilles, udstilleren
er naturligvis bare forpligtet til at sørge for, at hunden ikke er til gene for de øvrige hunde,
der deltager på udstillingen. For at deltage på udstilling skal en hund være vaccineret mod
hundesyge og parvavirus. Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før udstillingsdagen.
For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige
gælder, at vaccinationen højst må være 4 år gammel.
Hundene deles op i følgende klasser:
Individuelle klasser hvor der kan tildeles CACIB:
Mellemklasse (fra 15-24 måneder) Obligatorisk (denne klasse kan dog udelades på kreds- og
specialklubudstillinger, under forudsætning af, at det tydeligt fremgår af invitationen og af
anmeldelsesblanketten).
Åben klasse (fra 15 måneder og opefter) Obligatorisk
Brugshundeklasse (fra 15 måneder og opefter) Obligatorisk
Championklasse (fra 15 måneder og opefter) Obligatorisk
Brugshundeklasse: For at deltage i brugshundeklasse skal danskejede hunde i gruppe 7 (Stående
jagthunde) inden anmeldelsesfristens udløb have opnået mindst 3. præmie på en DKK-anerkendt
markprøve. For udenlandsk ejede hunde, der ikke opfylder ovenstående krav, gælder, at FCI’s
brugsprøvecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve. For
gruppe 7 hunde gælder det at certifikatet kun uddeles i brugshundeklasse. Det er udstillerens
pligt at gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende
certifikater (dvs. er “fuldcertet”). For at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion DKCH kræves det
for Grosser münsterländer og Kleiner münsterländer at Hunden skal have opnået 1. præmie
i åben- eller brugsklasse på en DKK-anerkendt markprøve, samt bestået slæb- og apporteringsprøve eller bestået DJ’s udvidede apporteringsprøve. Hunden skal tillige have HD status A
eller B.
Babyklasse (op til 6 måneder) ikke obligatorisk (findes ikke på DKK’s internationale udstillinger)
Hvalpeklasse (fra 6 til 9 måneder) ikke obligatorisk (uofficiel)
Juniorklasse (fra 9 til 18 måneder) obligatorisk
Veteranklasse (fra 8 år og opefter) obligatorisk
Kvalitetsbedømmelse: Dommeren vurderer her hundenes eksteriør og temperament efter racens
standard og tildeler dem den præmieringsgrad, hans/hendes vurdering resulterer i. Dommeren
udfærdiger skriftlig beskrivelse, som udstilleren får en kopi af. Ved kvalitetsbedømmelse
kan tildeles præmieringsgraderne Excellent, Very Good, Good, Sufficient eller Disqualified.
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UDSTILLINGSREGLER
Præmieringsgraderne defineres på følgende måde:
EXCELLENT (fortrinlig) tildeles en hund, som kommer meget tæt på den ideelle standard for
racen, som fremvises i fortrinlig kondition, har et harmonisk, velafbalanceret temperament og
er af høj klasse. Hundens fremragende racemæssige egenskaber tillader, at ubetydelige fejl kan
ignoreres. Hunden skal have tydeligt kønspræg.
VERY GOOD (meget god) tildeles en hund, som besidder sin races typiske træk, som har
velafbalancerede proportioner og er i god kondition. Mindre fejl kan tolereres, men ingen
væsentlige anatomiske fejl. Denne præmiering kan kun gives til hunde af høj kvalitet.
GOOD (god) tildeles en hund, som er racetypisk, men har tydelige fejl i forhold til racens
standard.
SUFFICIENT (tilstrækkelig) tildeles en hund, som svarer tilstrækkeligt til racens standard dog
uden at besidde de generelt ønskede egenskaber, eller hvis fysiske tilstand er mangelfuld.
DISQUALIFIED (diskvalificeret) tildeles en hund, som ikke svarer til typen beskrevet
i racens standard; som udviser en opførsel, der ikke lever op til standarden eller som
opfører sig aggressivt; som har testikelabnormiteter; som har graverende tandfejl eller
kæbeuregelmæssigheder; som er ukorrekt i farve eller pels eller klart viser tegn på albinisme.
Denne betegnelse skal også tildeles en hund, der er behæftet med en fejl, som kan være til
skade for dens helbred. Betegnelsen gives endvidere til hunde, der har diskvalificerende fejl i
forhold til racens standard.
Konkurrencebedømmelse: Her konkurrerer hundene om den indbyrdes placering hundene
imellem. De fire bedste hunde i hver klasse placeres, forudsat at de har fået mindst betegnelsen
“EXCELLENT”. Dommeren kan tildele Championkvalitet (CK) til de hunde, hvis kvalitet er høj
nok til, at de kan opnå championat. Kun hunde med CK går videre til konkurrencen om “Bedst i
Køn”.
Under konkurrencebedømmelsen kan følgende kvalitetsbetegnelse tildeles:
Championkvalitet (CK): CK gives til en helt igennem typisk og i alt væsentligt rigtigt bygget
hund, hvis fortrin er så væsentlige, og hvis fejl er så uvæsentlige, at dommeren vurderer den som
værende af championkvalitet.
For ovennævnte klasser (eventuelt undtagen hvalpeklasse) gælder, at hannerne bedømmes først,
således at bedømmelsen af tæverne først påbegyndes, når bedømmelsen af veteranklassen for
hannerne er afsluttet. Dette gælder dog ikke, hvis hanner og tæver er delt ud på to forskellige
dommere i hver deres ring.
Bedst i Køn klasse (BIK): Konkurrenceklasse (hanner og tæver hver for sig) I denne klasse
deltager de hunde, der har fået CK i championklasse, juniorklasse, mellemklasse, åben klasse,
brugshundeklasse og veteranklasse. Dommeren placerer nr. 1, 2, 3 og 4. Dommeren tildeler
certifikat til den bedste hund, som ikke i forvejen er dansk eksteriørchampion (også til hunde fra
championklassen, som ikke i forvejen har opnået titlen dansk eksteriørchampion). Certifikatet
kan også tildeles hunde ud over de 4 placerede.
Konkurrenceklasse: Bemærk: Hanner og tæver bedømmes sammen.
I denne konkurrence deltager den han og den tæve, der er blevet placeret som nr. 1 i Bedst i Køn
klassen. Dommeren udtager den bedste hund, som tildeles betegnelsen BIR (bedst i racen).
Den bedste hund af det modsatte køn tildeles dermed betegnelsen BIM (bedst i modsat køn).
Den hund, der placeres som BIR (bedst i racen), går videre til konkurrencen “Bedst i
gruppen”(BIG), der afvikles i STORE RING samme dag. Den hund, der placeres som BIG (bedst
i gruppen), går videre til konkurrencen “Best in show” (BIS), der afvikles i STORE RING på
udstillingens sidste dag.
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UDSTILLINGSREGLER
Efter enhver bedømmelse og konkurrence udleveres der i alle klasser bånd, hvis farver
angiver opnåede præmieringer/placeringer som følger:
Særdeles lovende (hvalpeklasse): Lyserødt bånd
Lovende (hvalpeklasse): Lyseblåt bånd
Mindre lovende (hvalpeklasse): Gult bånd
Racens bedste hvalp: Rød roset
Excellent: Rødt bånd
1. vinder: Rødt bånd
Very good: Blåt bånd
2. vinder: Blåt bånd
Good: Gult bånd
3. vinder: Gult bånd
Sufficient: Grønt bånd
4. vinder: Grønt bånd
Disqualified: Gråt bånd
Cannot be judged: Brunt bånd
Championkvalitet (CK): Rosa bånd
Hæderspræmie (HP): Lilla bånd
Dansk certifikat (CAC): Rødt/hvidt bånd
Reserve-certifikat: Lyseblåt bånd
Internationalt certifikat (CACIB): Hvidt bånd
Reserve-CACIB: Orange bånd
Dansk championat: Rødt/grønt bånd
BIR (Bedst i racen): Rød/gul roset
BIM (Bedst i modsat køn): Grøn/hvid roset
Det er værd at bemærke at der er lavet meget om på farverne af præmieringsbåndene. På
specialklubudstillinger kan det forekomme at der udleveres bånd i stedet for rosetter.
Dette var en oversigt, som jeg håber, vil hjælpe når det nye udstillingsår bliver skudt i gang.
Ønsker man at vide mere kan man finde det fulde udstillingsregelsæt på DKK’s hjemmeside.
Til sidst vil jeg som udstillingsleder gerne komme med en opfordring til alle udstillere: Træn jeres
hund til at gå på udstilling, deltag eventuelt i ringtræning i jeres lokale DKK kreds, her betaler
man ofte pr. gang så man bare kan deltage de gange man syntes er nødvendige.
Vi ser desværre alt for mange hunde som slet ikke kan begå sig i en udstillingsring. Mange ejere
af stående jagthunde, ser udstillingerne som noget der bare skal overstås, og derfor bruger de
ikke ret meget træningstid på denne disciplin. Nogen vil måske sige at det er hunden, dommeren
skal kigge på, men det betyder altså også rigtig meget hvordan hunden bliver vist frem, så man
får fremvist dens bedste sider. Man kan vende det om og sige: hvor mange ville deltage på en
apporteringsprøve hvis hunden ikke er trænet i at apportere?? Ikke ret mange vel?
Knæk og bræk på udstillingerne i 2011
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RESULTATER

DJU´s apporteringsprøve på Bornholm d. 7-8-2010.
Borremosen‘s Rikka 18535/2008, E&F: Kenny Mortensen, Bestået 26 point.
Arki 11559/2007, E&F: Vilmer Mattsson, Bestået 26 point.

DJ’s Udvidede. App.prøve ved Stenlille 7.8 2010.
Borremosens Eris 12408/2005, E&F: Jeanne Thamsen, Bestået 232 point. Udtaget til
Forbundsmesterskabet
Fail Brook Run’s Bente (Bine) 03210/2008, E&F: Jimmi Larsen, Bestået 212 point.
Fredensvej’s Cipo 11787/2005, E&F: Palle Larsen, Bestået 176 point.

DJ. Apporteringsprøve Tylstrup 10/8 2010
Tess (Hannah) Dk14955/2009, E&F: Benny Elmengaard, Bestået med 27 point

FJDs anerkendte DJU app. prøve, Tuse d. 25.08.10
Gråsidingens Silja DK08461/2008, E&F: Henrik Raae Andersen, 30 point
Nesko v. Heeker Eichengrund DK04215/2009, E&F: John Hilmer, 30 point
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RESULTATER

Fume ved Grenå den 8-9. oktober 2010
DKJCH Horsia’s Miki 11039/06, E&F: Hans Lau Jensen, 232 point 1. præmie

Fuldbrugsprøven i Skive d. 26-27. september 2010
Aslan 22267/2006, E&F Niels Laugesen, 228 point 2.pr. Bedste Münsterländer
Hold k… det var spændende og føj det var tæt på en 1.pr….. Det var ikke lige ventet,
at han lige den dag skulle vælge at komme hjem og hilse på igen, inden han hentede
den ££#%£#%/&!! ræv Men så’n er det og så tager vi en tur til.. det er en ski’ skæg
prøve..
Niels Laugesen

Fuldbrugsprøven på Fyn den 18-19. september 2010
Ejsbøl‘s A. Chang 09463/2006, E&F: Egon Møller Jensen, 2. pr. 222 point

Fuldbrugsprøven ved Grenå den 17-18. september 2010
DKJCH Horsia’s Miki 11039/2006, E&F: Hans Lau Jensen, 1. pr. 233 point
13

RESULTATER

DMKs hovedprøve d. 26. september 2010 ved Billund
Endnu en gang skulle vi af sted til Jylland for at gå på markprøve. Denne gang DMK’s
hovedprøve, efterårsvinderklassen. Vi kørte sædvanen tro over til Carsten Trøjborg, for
at hygge lidt lørdag aften
Vejret var ikke det bedste, overskyet med småregn det meste af dagen. Der var tilmeldt
24 hunde, som var fordelt på 3 hold, ganske pænt antal deltagere.
Vel ankommet til Vorbasse søndag morgen, blev vi budt velkommen af prøveleder
Carsten Trøjborg. Hornblæserne sørgede for den rette stemning inden afgangen til
terrænet.
Vi ankom i marken og terrænerne så virkelige gode ud. Det var udsat agerhøns,
som var passet og plejet, og det startede godt med fugle i de første 2 slip på vores
hold. Herefter gik der et par timer, før vi så fugl igen. Jeg fik skudt over Heiki, men
fuglen kunne ikke fældes. Det gjaldt også de tre andre hunde der blev skudt over på
holdet. Desværre havde et af de andre hold stor mangel på fugle, og det betød at flere
velgående hunde gik “til spilde”.
Det var sædvanen tro en særdeles hyggelig stemning på holdet, og der blev drillet og
fortalt jokes i en lind strøm, men alt i den kammeratlige vendinger. Da der ikke blev
fældet fugl over de 4 hunde, måtte vi ud i en lille apporteringsprøve inden middag.
Efter indtaget middag, skulle spændingen udløses, hvem skulle med i finalen. Der kom
9 hunde med over middag, 6 kategori 1 hunde, 2 kategori 2 hunde og en kat. 3 hund.
Vi gik på nogle gode terræner med læhegn rundt om stubmarkerne, men startede dog i
nogle høje roer, men vi gik hurtigt ud på de åbne marker igen. Hvorfor ved jeg ikke, da
der var 3 situationer i roemarken
Selv fik jeg en situation på Heiki igen, men vidste egentlig ikke hvordan dommerne
ville bedømme situationen. Men jeg skulle senere ud igen mod Karla med Christian,
hvor det var formatet det drejede sig om. Jeg var “sikker” på at kunne slå Christian,
så af sted med Heiki. Hun løb fint ud lige til gærdet, men fortsatte ind i gærdet, men
kom hun ud da jeg kaldte - NEJ hun gjorde ikke. Hun kom ud langt længere fremme
i gærdet, og så koblede vi hundene. Som Christian tørt konstaterede: Karla slog ikke
Heiki på marken, for der kom hun jo ikke ud.
Tilbage til præmieoverrækkelsen. Der blev som sædvanlig snakket og drukket en lille
forfriskning, mens dommerne voterede. Resultatet blev som følger:
Dosty 05431/2006, John Bang Mathiasen, inviteret til DM 1. vinder CACIT, HP
Horsias Karla 06510/2005, Christian Nøhr Hansen, 2. vinder HP
Fuglevangs Heiki 00525/2006, John Hilmer Hansen, 3. vinder
Githa 11942/05,Thomas M. Hansen,
4. vinder Vandborg’s Basco 06169/2006, Jonas Breeseman Jensen, 5. vinder
Rotuas H-Trøja 01542/2003, Carsten Trøjborg, 6. vinder
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RESULTATER
Et stort tillykke til alle, men især til Christian som havde sin debut i vinderklassen.
Knæk og bræk til John til DM. Man kan jo sige at navnet forpligter.
John Hilmer Hansen

Danmarksmesterskabet 2010:
Fuglevangs Heiki DK00525/2007, E&F: John Hilmer Hansen, 4. vinder
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RESULTATER

Danmarksmesterskabet 2010
på Sydsjælland.
Jeg skulle for 6 gang med til et
Danmarksmesterskab med en af mine
hunde, og ikke “bare” som deltager, men
for at forsvare min titel. Men lad det være
sagt med det samme: det lykkedes ikke at
forsvarer den, men det er i historien heller
aldrig lykkedes nogen endnu, men én skal
jo være den første.
Der var dette års DM 2 Münsterländere
med, Dosty med John Mathiasen havde
kvalificeret sig ved at vinde DMK’s
efterårsvinderklasse og jeg selv ved at
bliver 2. vinder på DJ prøve på Sjælland.
Vejret var flot med blå himmel og solskin,
men desværre var det efter 3 uger med
megen vind næsten blevet vindstille på
dagen, drønærgerligt for terrænerne var
fortrinlige og godt besat med fugle, ikke
mindst i finalen. Hundene havde meget
svært med at lokaliserer dem i den svage
vind og mange gange benyttede fuglene
dette til at stikke af fra hunden.
Jeg var ikke på hold med Dosty og John,
men Dosty havde 4 gode slip med fin
kritik, men ellers havde han jo heller ikke
fået så mange slip. Han opnår stand ved
et mergelleje og går fint frem på ordre,
men fasanen rejser fremme foran Dosty,
desværre uden han havde kontakt med
den sagde dommeren, og John var enig
med ham. Så en god præstation, der
desværre ikke rakte til at komme med over
middag.
Jeg selv havde et godt 1. slip hvor alt
var i top, uden chance for fugl. I 2. slip
vare jeg ude med 3 forskellige hunde, og
det var for mit vedkomne et pænt langt
slip. 2 gange går makkerhundene frem
i terrænet og finder fugl, men Heiki har
afsøgt hendes terræn i et planmæssigt søg,
og hun bliver derfor ikke belastet for de 2
andres hunde søgen frem i terrænet. Hun
slutter slippet med at opnå en stand. På
ordre går hun villigt frem og rejser præcist
2 agerhøns, men de rammer kun den ene,
som bliver apporteret korrekt. Med en
super kritik og en perfekt fugletagning var
jeg sikker på at komme med over middag,
i hvert i mine egne tanker.
Men efter middagen, bekræfter ordførende
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dommer Just Mikkelsen, at jeg er i blandt
de 6 kategori 1 hunde der var med i
finalen, sammen med 7 kategori 2 hunde.
Finalen foregår i en stor roemark, hvor
der er masser af fasaner i det gode vejr.
Men vinden driller, og der kommer
fugle på vingerne, både umotiveret og
let provokeret af enkelte hunde. Da jeg
kommer ud, lægger hun sig straks i et flot
søg. Hun får senere føling med fært, og
tager stand. Jeg kalder på “artilleriet” men
inden de når frem løser Heiki selv. Jeg
sender hende ud i vind for at få frisk fært
i næsen. Da hun vender tager hun stand
igen, men fuglen letter med det samme.
SHIT. Hun kobles.
Senere kommer jeg ud med først en
korthår. Den opnår stand, og kort efter
opnår Heiki også stand. Korthårens
situation skal afvikles først, hundene står
for tæt på hinanden til at vi kan afvikle
begge situationer samtidig. Makkerhunden
går på ordre frem og rejser 3 stk. råvildt,
som løber ind foran Heiki der stadig står i
sin stand. Hun drejer hovedet da råvildtet
kommer forbi, men bliver stående. På
ordre går hun frem, men kan ikke påvise
vildt direkte. Der letter en fasan langt til
venstre for Heiki, men skytten fælder den,
og hun forholder sig roligt. Hun viser
en perfekt apportering. Lidt efter skal vi
ud med en Ruhår. Heiki opnår rimelig
hurtig igen stand uden makkeren har
opnået noget. På ordre går hun villigt frem
og rejser flere fasaner, men der skydes
forbi…. Igen igen (jeg oplevede faktisk en
ret dårlig skydning dagen igennem). Men
hun forholder dig komplet rolig. Vi kobles
og prøven er slut. Det viser sig, at jeg har
overhalet de hunde jeg var ude med, og
blev dermed 4 vinder. Det var for mig en
kanon afslutning, efter den brændte fugl i
starten af finalen, så jeg var meget glad og
stolt over min egen præstation.
Der skal som sædvanlig lyde en stor
tak til alle de af mine gode venner der
har hjulpet mig med træningen og lagt
terræner til, uden jer ville det være svært.
Ingen nævnt – ingen glemt.
John Hilmer.

RESULTATER

Vinderklasser 2010
Danmarks Jægerforbunds vinderprøve 6 ved Terkelsbøl 1. oktober 2010
Balder 19925/2005, E&F: Torben Jørgensen, 5.vinder.
FJDs vinderprøve ved Rødekro 2. oktober 2010
Rotuas H-Troja 10542/2003, E&F: Carsten Trøjborg, 6.vinder.
Danmarks Jægerforbunds vinderprøve Øst ved Ringsted 3. oktober 2010
Fuglevangs Heiki DK00525/2007, E&F: John Hilmer Hansen, 2.vinder HP, Inviteret til
DM

DKK’s Brugsprøve 2010
DKK Brugsprøve ved Hellevad den 15. oktober 2010
Uldjydens Cato dk07224/2008, E&F: Ejgil Thomsen, 3. Præmie
DKK Brugsprøve i Ringsted den 11. oktober 2010
Bonjami’s F. Røskva DK05852/2007, E&F: Morten Vestergaard, 2. Præmie
DKK Brugsprøve i Varde den 5. oktober 2010
Ichelle Indira V.D.Chesannehof dk16581/2009, E&F: Michael Østergård, 1. Præmie
DKK Brugsprøve ved løgstør den 8. oktober 2010
Hedeskov’s Eddie DK02917/2008, E&F: Jan L. Larsen, 2. præmie
DKK Brugsprøve i Højmark den 24. september 2010
Høegstoft Cassie dk05498/2008, E&F: Mikael Svendsen, 2. Præmie
DKK Brugsprøve i Skive den 16. september 2010
Uldjydens Heino dk05155/2007, E&F: Tine Broen Nielsen, 2. Præmie
Brugsprøve i Simmersted den 23. september 2010
Ejsbøl‘s A. Chang 09463/2006, E&F: Egon Møller Jensen, 1 Præmie
Brugsprøven ved Grenå den 22. september 2010
Chip Dk20105/2007, E&F: Freddy Pedersen, 1.præmie
Brugsklasseprøve ved Isenvad den 16. september 2010
Vesthimmerland’s Fluffy 12563/2006, E&F: Bjarne Sørensen, 1. præmie.
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RESULTATER

Efterårsmarkprøver 2010

FJD markprøve d. 12. september
Åben klasse:
Horsia’s Karla 06510/2005, E&F: Christian N. Hansen, 1 pr.
Elverdams Dux DK12194/2007, E&F: Henrik R. Andersen, 2 pr.
Unghundeklasse:
Nesko v. Heeker Eichengrund, DK04215/2009, E&F: John Hilmer, 3. pr.
FJD markprøve ved Hjallerup den 12. september 2010
Åben klasse:
Uldjydens Cato dk07224/2008, E&F: Ejgil Thomsen, 2. pr
FJD’s sydsjællandske markprøve den 11-9-2010 ved Haslev
Åben klasse:
Birkehavens Müsli DK22365/2007, E&F: Peter Lykke Thomsen, 3. pr.
Aslan 22267/2006, E&F: Niels Laugesen, 1. pr.
DJ efterårsmarkprøve 5. Sep. ved Vildbjerg
Åben klasse:
Uldjydens Heino Dk05155/2007, E&F: Tine Broen Nielsen, 2. pr.
Thyboen’s Patrik dk09644/2007, E&F: Finn R Pedersen, 2. pr.
Ræhrbakken’s Eran 14728/2006, E&F: Peter Ringgaard, 3. pr.
DJ efterårsmarkprøve 4. Sep. på Langeland.
Åben klasse:
Høegstoft Bila 14460/2006, E&F: Palle Jørgensen, 1.pr.
DJ Markprøve Ringsted d. 4. september 2010
Unghunde klasse
Fuglevang’s Kiki DK09224/2009, E&F: Kenneth Hansen, 1. pr.

Schweissprøven i Thy den 7. august 2010
Prøveleder: Peter Ringgaard
Dommer: Niels Chr Harboe
Stifinder: Ole Pedersen & E. Evan Nystrup
400 meter/3 timer

Lille Rev’s Cliff dk06782/2009, E&F: Peter Lassen, 1. pr.
Bianka 12240/2006, E&F: Lars Højgaard, 1. pr.
Høegstoft Celia dk05503/2008, E&F: Jan Germansen, 1. pr.
Vesthimmerland’s Bina dk06263/2008, E&F: Ib Vang Pedersen, 1. pr. Pokal for bedste 3/timers
hund
Dommer: Benny Frænde Jensen
Stifinder: Jørn Toft & Søren Kibsgaard
Luna 14176/2006, E&F: Jesper Boldsen, 1. pr.
Uldjydens Heino dk05155/2007, E&F: Tina Broen Nielsen, 1. pr. Bringsel 0
Hedeskov’s Mettevons dk09324/2009, E&F: Tine Broen Nielsen, 1. pr.
Sakko dk02675/2007, E&F: Carsten Holck Nielsen, 1. pr.
GRM Bella dk05141/2009, E&F: Jan Nielsen, 1. pr.
Dyk vom violer Land dk03597/2010, E&F: Jacob M Jensen, 2. pr.
Dommer: Brian Spitzberg
Stifinder: Leif Jensen & Peter Ringgaard
Thyboen’s Patrik dk09644/2007, E&F: Finn R Pedersen, 3. pr.
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RESULTATER
Slæb og apportering 2010
Slæb & Apporteringsprøve Vester Hjermitslev 28. august 2010
Tess (Hannah) Dk14955/2009, E&F: Benny Elmengaard, Bestået med max. 30 point Bedste KL.M.
VSA i Stenlille 28 august. 2010
Hakkiokankaan Bob DK07658/2010, E&F: Jesper Ibsen, 30 point og Pokal
Fuglevangs Jessie (Enya) DK09708/2009, E&F: Jan Heimann, 29 point
Aslan 22267/2006, E&F: Niels Laugesen, 28 point
Nesko v. Heeker Eichengrund DK04215/2009, E&F: John Hilmer, 28 point
Gråsidingens Silja DK08461/2008, E&F: Henrik Raae Andersen, 27 point
Fuglevang’s Kiki DK09224/2009, E&F: Kenneth Hansen, 28 point
Dagen bød på højt klart vejr, 12-15 grader og let til frisk vind. Den bød også på en
super god prøve i gode omgivelser og i godt selskab.
Den startede med, at jeg selv blev en anelse ærgerlig over et kiks på slæbet, MEN den
ærgrelse fik ikke lov at stå længe…
Dagen bød nemlig også på et resultat som DMK’ere kan være stolte af og særligt Jesper
Ibsen, som førte Bob, hvalpen fra sin ældre hund Ivan. Jesper har lagt et godt stykke
arbejde i Bob’s talent og været flittig til træningen.
Heldet følger den velforberedte og den talentfulde.. Og det “gav Pote” i dag..
Et stort tillykke fra os alle i området …!
I alt 28 hunde blev afprøvet. Heraf 8 Münsterländere. 13 hunde af de 28 bestod. De 6
var Münsterländere..
Kun 2 hunde fik de maksimale 30 point.
Billedet viser alle beståede Münsterländer.
Vi fejrede behørigt med masser af Arnes grill pølser, “røg” og godmodigt drilleri..
hinanden og racerne imellem.. En møg hyggelig dag!!
En stor tak til Henrik for prøve ledelse, til Arne for forplejning, og til alle andre der
hjalp til med at skaffe os en god prøve.
Mvh. Niels Laugesen
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RESULTATER
Slæb og apporteringsprøve ved Skanderborg 21. august 2010
Ichelle Indira v.d. Chesannehof 16581/09, E&F: Michael J. Østergård, Bestået 30 point
og Pokal
Slæb og apporteringsprøve ved Aars den 14-8-2010
Fuglevangs Jeff 09704/2009, E&F: John Haderslev, V 9 S 10 A 10
Vesthimmerlands Kaiser 12561/2006, E&F: Charlie Lemtorp, V 8 S 10 A 10
Brita 14462/2006, E&F: Sven Åge Poulsen, V 8 S 10 A 8
Ejsbøls A. Janna 09468/2006, E&F: Ole Hildebrandt, V10 S 10 A 10
Prøven på Lolland Falster den 14. august 2010
Birkehaven’s Müsli DK22365/07, E&F: Peter Lykke Thomsen, Bestået 30 point

VSA prøve ved Skjern den 8. august 2010
Høegstoft Cassie dk05498/2008, E&F: Michael Svendsen, Bestået Pokal 30 point
Dosty 05431/2006, E&F: John Bang Mathiasen, Bestået 30 point
VSA Give den 7. august 2010
Høegstoft Dharma dk08897/2009, E&F: Rune Riishøj, Bestået Pokal 29 point
Ræhrbakken’s Faust dk9788/2008, E&F: Karl Henrik Hamann, Bestået 29 point
Slæb og apporteringsprøve ved Tønder den 25. juli 2010
Hedeskov’s Coco 09107/2006, E&F: Pia Nielsen, Bestået med 29 point
Fuglevang‘s Jack DK 04215/2009, E&F: Peter W. Jürgensen, Bestået med 27 point
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AKTIVISTEN
Himmerlands-området
Kontaktperson
Gert Gandrup, Enshøjvej 7, Mejlby, 9610 Nørager, Tlf. 98 65 12 75
E-mail: ggandrup@mail.dk

Sønderjylland-området
Kontaktperson
Tage Lassen, Alssundvej 17, 6400 Sønderborg, Tlf. 74 48 69 31 /40 94 53 08
E-mail: lin@nfs.as

Holstebro-området
Kontaktperson
Lars Elkjær Larsen, Algade 7, Grønbjerg, 6971 Spjald, Tlf.: 25 17 07 19
E-mail: laelk@altiboxmail.dk

Vejle-Horsens-området
Kontaktperson
Jens Kongaa, Tåningvej 14, Ris, 8660 Skanderborg, Tlf. 86 57 90 37
E-Mail: jens.kongaa@tryg.dk

Viborg-området
Kontaktperson
Peter Madsen, Hesselbjergvej 12, Finderup, 8800 Viborg, Tlf. 86 64 73 07
E-mail: annette@madsen.mail.dk

Vestsjælland-området
Kontaktperson
Lars”Sigurd”Vandborg, Rørvigvej 35, 4500 Nykøbing Sj., Tlf. 24 63 33 87
E-mail: sigurd@nyka.dk

Studiekreds Sjælland
Kontaktperson
John H. Hansen, Fanøvej 7, 4060 Kirke Såby, Tlf: 26 20 17 07/ 46 49 17 97
E-mail: hilmer@mail.dk

Århus-området
Kontaktperson
Henrik Nielsen, Trige Møllevej 40, 8380 Trige, Tlf. 86230767
E-mail: hnitrige@mail.dk

Storestrøms-området
Kontaktperson
Niels-Henrik Christiansen, Fensmarkvej 21, 4160 Herlufmagle, Tlf. 55 54 85 27 / 20 24 01 45
E-mail:kragh.christiansen@mail.tele.dk

Grosser Nyt
Kontaktperson:
Jan Nielsen, Kobjergvej 1B, 7190 Billund, Tlf. 76719076
Email: ljl@email.dk
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AKTIVISTEN
Bornholms-området
Kontaktperson:
Niels Kraemer, Blykobbervej 37, 3700 Rønne, Tlf. 44 98 93 05 / 20 70 85 75
E-mail: nik@bornholmstrafikken.dk

Resultater:
Racedyst Bornholm d. 21-8-2010.
Lørdag d. 21. august blev den Bornholmske racedyst afviklet. Det var med en hvis
spænding Kleiner Münsterländer holdet mødte frem, for holdet var forsvarende mestre
fra 2009, og den titel samt pokal giver man jo ikke frivilligt afkald på.
De mange spændende discipliner bød bl.a. på apportering af ræv, mink, kanin, hare,
duer, ænder, dummies m.m. Også lydighed, kaninslæb, apportering af “vingeskudt”
fasan, samt “tidsræs” indgik i dagens opgaver.
Desværre formåede Kleiner Münsterländer holdet ikke
at genvinde pokalen, som i år blev vundet af Labrador
holdet.
De fire hundeførere som rep. Kleiner Münsterländer
holdet 2010 var.:
Niels Kramer med Münsterleddets Corty 05209/2006.
Jørn Johansen med Assi 08398/2004.
Vilmer Mattsson med Arki 11559/2007.
Mogens Elleby med Horsia´s Laika ( Cassie )10588/2006.

Københavns-området
Kontaktperson
Ulrik Bach Pedersen, Bregnevej 8, Himlingøje, 4652 Hårlev, Tlf. 56 57 02 56 - 20 20 58 55
E-mail: ubp@pedersen.mail.dk

Aktiviteter:
AKTIVITETSPLAN FOR ÅR 2011
Lydighedskursus:
Nu når jagtsæsonen er overstået, vil flere sikkert erfare, at hunden ikke er så lydig, og
har de færdigheder, som den havde i starten af sæsonen.
Derfor starter vi på ny vore kurser op for ejere af hvalpe, unghunde og øvede hunde.
Første træningsdag er lørdag den, 8. januar kl. 10.30. Sted: Lige først på Korsdalsvej
fra Roskildevej i Rødovre (ved den gamle rideskole). Kom venligst i god tid for
indskrivning. De efterfølgende 8 lørdage begynder vi kl. 11.00.
Kurset strækker sig over 9 lørdage. Sidste træningsdag er den, 5. marts. Gebyr for
medlemmer er 300 kr. Gebyr for ikke-medlemmer er 350 kr.
Der betales første gang og alle skal huske at medbringe en gyldig vaccinationsattest
og forsikringsbevis. Lydighedsafslutning afholdes lørdag den, 12. marts i Vallensbæk
Jagtforening. Fra kl. 09.00 er der fælles morgenkaffe og indskrivning. Prøven starter kl.
2222

AKTIVISTEN
10.00 Morgenkaffe med brød 30 kr. Gebyret for denne prøve er 50 kr. Der bliver også
mulighed for fællesspisning.
Marktræning:
Afholdes i februar. Henvendelse til Richard A. Møller på tlf. 43 90 85 24. Gebyr for
dette kursus er 50 kr. pr. gang. Begrænset tilmelding.
Aktivistvalg:
Lørdag den, 26. februar afholdes aktivistvalg i forbindelse med træningen. I forbindelse
med dette valg vil vi gerne opfordre til, at de der har lysten og interessen for at
videregive noget til vores hunderace og kursister, melder sig til Richard inden, for evt.
at indgå i den aktivistgruppe der eksisterer i dag.
Apporteringstræning:
Mandag den, 14. marts starter træningen kl. 17.30. de efterfølgende 7 mandage starter
træningen kl. 18.00. Bemærk ingen træning den, 25. april. Kurset strækker sig over 8
mandage.
Mandag den 9. maj er sidste træningsdag. Gebyret for dette kursus er 300 kr. for
medlemmer og 350 kr. for ikke-medlemmer. Betales første gang.
Sted: Hvidovre Jagtforening Gl. Køge landevej 576 (den lille indkørsel til volden)
Mandag den, 9. maj påtænker vi at grille og lave en lille familie aften, efter træningen.
Husk gyldig vaccinationsattest og forsikringsbevis, hvis du ikke har deltaget i
lydighedskurset.
Hvalpe- og unghundetræning:
Første træningsdag er onsdag den, 3. august kl. 17.30. Sted: Lige først på Korsdalsvej
fra Roskildevej i Rødovre (ved den gamle rideskole). Kom venligst i god tid for
indskrivning. De efterfølgende syv onsdage begynder vi kl. 18.00.
Kurset strækker sig over 8 onsdage. Sidste træningsdag er den, 28. september. Gebyr
for medlemmer er 300 kr. Gebyr for ikke-medlemmer er 350 kr.
Der betales første gang og alle skal huske at medbringe en gyldig vaccinationsattest og
forsikringsbevis
Det skal bemærkes at træningsarealerne ved Gl. Køgelandevej 576, må benyttes hele
året hver mandag.
DMK-Kbh. påtænker at afholde lokal markprøve den, 6. marts ved Dalmose/Skælskør
for hunde af racen, Kleiner Münsterländere – nærmere herom.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
På aktivisternes vegne
Ulrik Bach Pedersen
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AKTIVISTEN
Nordsjælland-området
Kontaktperson:
Niels Laugesen, Gefionsvej 78, 3000 Helsingør, Tlf: 31 22 30 69, Fax: 49 21 20 31
E-mail: nll@bygfs.dk

Aktiviteter:
Til medlemmer af Dansk Münsterländer Klub bosiddende i Nordsjælland
Hjælp os til at blive bedre.
Igennem de seneste 1 ½ år har DMK område Nordsjælland haft forskellige trænings
tilbud i samarbejde med lokale jagtforeninger. Dette samarbejde har begge parter nydt
godt af, i det begge DMK aktivisterne også er blevet certificeret jagthundeinstruktører i
Danmarks Jægerforbund.
Vi vil gerne vide hvilke ønsker du har, derfor vil vi bede dig om at sende os en mail
Email til jh@dynamicsolutions.dk med de ønsker og forslag du har.
Hvalpetræning
Mandag den 10. januar 2011 klokken 18.00, Grønholtvej 41, 3480 Fredensborg.
Vi starter hvalpetræning kl.18.00. Det er for hvalpe mellem 3 og 6 mdr. der med leg og
socialt samvær lærer at blive rigtige jagthunde.Vi har en ridehal hvor et hold kan være,
så vi skiftes til at være inde og ude. Medbring egnet hundesnor/ dressurline og gerne
kædehalsbånd.
Hundene skal være vaccineret, og vi skal se attester før start. Kurset er for alle racer,
men jagthunderacer bliver foretrukket. Max 10 hvalpe.
Prisen er 200 kr. for 8 gange, gebyr medbringes ved første kursusaften.
Tilmelding eller spørgsmål kontakt: Jan Heimann, telefon 2815 5865, eller e mail jh@
dynamicsolutions.dk
Lydighedskursus
Mandag den 10. januar 2011 kl. 19.00. Grønholtvej 41, 3480 Fredensborg. Vi starter
vort årlige lydighedskursus. Vi har en ridehal hvor et hold kan være, så vi skiftes til at
være inde og ude.
Der er hold for øvede og for mindre øvede.
Prisen er 200 kr. for 8 mandage, gebyr medbringes ved første kursusaften.
Tilmelding eller spørgsmål kontakt: Jan Heimann, telefon 2815 5865, eller e mail jh@
dynamicsolutions.dk
Resultater:
Lokal DJU apportering Teglstrup Hegn
Hakkiokankaan Bob, E&F: Jesper Ibsen,
Bedste unghund 29 point
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AKTIVISTEN
Ribe-området
Kontaktperson
Per Madsen, Lykkegårdsvej 14-0, 6700 Esbjerg, Tlf. 75 12 07 08 / 23 27 71 90
E-mail: jp.madsen@esenet.dk

Aktiviteter:
Program for 2011:
Opstart dressur.
D. 12 – 19 – 29. januar, d. 2 – 9 – 16 – 23. februar, d. 2 marts, d 9. marts er der
afslutning med pokaler, og sponsor gaver, håber på stærkt fremmøde både med
familien og venner.
Schweiss træning.
D. 19 – 26. februar, d. 5 – 12 – 19 – 26. marts, d. 2 – 9. april
Apportering
D. 30 marts, d. 6 – 13 – 20 – 27. april, d. 4 – 11 – 18. marts, d. 25. maj er der
afslutning med pokaler, og sponsor gaver, håber på stærkt fremmåde både med
familien og venner.
Slæb og apportering.
D. 8 – 15 – 22 – 29. juni, d. 6. juli er der afslutning med pokaler, og sponsor gaver,
håber på stærkt fremmåde både med familien og venner.
Marktræning hel dag 150 kr.
Dato kommer senere bindende tilmelding

Herning-området
Kontaktperson
Jytte Thomsen, P.O. Pedersensvej 5, 7500 Holstebro, Tlf. 97 42 92 96/20 30 92 96
E-mail: egt@webspeed.dk

Aktiviteter:
Lydighedstræning:
Vi starter søndag d. 23/1-2011 kl. 10.00 i Haunstrup Brunkulslejre. Man finder
klubhuset ved at køre til Brunkulslejrene mellem Fjelstervang og Haunstrup. For
nærmere information, så kontakt aktivisterne pr. telefon.
Vi vil første gang starte med en let gang træning, efterfølgende vil der være kaffe og
rundstykker i klubhuset. Alle der har en Münsterländer er meget velkommen til at
møde op.
Følgende datoer vil der være træning: d.30/1. d.6/2. d.13/2. d.20/2. d.27/2. Afslutning
d.6/3.
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AKTIVISTEN
Apportering:
Vi starter tirsdag d.12/4 kl. 19.00. de efterfølgende træningsdage er d.19/4. d.26/4.
d.3/5. d.10/5.
d.17/5. d.24/5. d.31/5. d.7/6. Afslutning d.14/6.
Vand-,slæb- og apporteringstræning:
Tirsdage kl. 19.00. d.19/7. d.26/7. d.2/8. d.9/8.
Venlig hilsen aktivisterne

Thy Mors-området
Kontaktperson
Peter Ringgaard, Solbakken 12, Ræhr, 7730 Hanstholm, Tlf. 97 96 51 14/ 20 94 71 14
E-mail: aasepeter@privat.dk

Aktiviteter:
Aktivitetskalender 2011
Torsdag den 6. januar:
Medlemsmøde på Østerild Kro, Østerild Byvej 65, kl. 1900
9. januar:
Lydighedstræning i Kronborg Plantage. Kl.10.00
Vi kører træning frem til den 27. februar hvor vi holder afslutning med social hygge.
Vi træner i flg. Klasser: Unghunde, Åben kl. 1 – kl. 2
Kom og vær med, vi træner under hyggelige og venskabelige forhold, hvor vi hjælper
hinanden, hvis der opstår et problem. Og måske har den jagtsæson, som er ved at tage
sin afslutning har vist at, lydigheden måske trænger til en lille opstramning.
Prisen for dette kursus er 275,00 kr., som betales en af de første gange.
Markprøvetræning: den 13 og 20. februar efter dressurtræning,
Hvis vejret tillader det kører vi terrænerne og træner to tre timer.
Schweiss-instruktion:
Hvis der er interesse for den del af hundearbejdet vil Peter fortælle om det og hjælpe
ved opstart.
Den 23. og 30. januar mødes vi på træningspladsen kl. 9.00 hvor vi lægger spor og
efter dressurtræningen skal vi prøve at udrede dem.
5 marts: Lokal markprøve Thy-jagthundeklub
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AKTIVISTEN
Nordjyllands-området
Kontaktperson
Thorkild Helgesen, Ellerhammersvej 71, 9430 Vadum, Tlf. 21 21 59 90
E-mail: thorkildh@ofir.dk

Aktiviteter:
DMK nord hundetræning 2011
Så er programmet klar for hundetræningen 2011.
Vi har booket hundeklubben i Nørresundby, Voerbjergvej 101A, skiltet med “Aalborg
hundeklub.”
Vintertræning 2011
Vi starter den første lydighedstræning søndag d. 06/02-2011 kl. 10.00
Træningen løber over de efterfølgende 7 søndage.
Pris for vintertræningen er: 150 kr.
Forårstræning 2011
Forårstræningen løber fra mandag d. 04/04-2011 kl. 19.00 og frem til
sommerafslutningen Lørdag d. 18/06-2011.
Pris for forårstræningen er: 350 kr.
Hvis man deltager i begge træningsperioder, er prisen: 450 kr.
Kontaktperson:
Thorkild Helgersen tlf.: 21 21 59 90 - Thorkildh@ofir.dk
Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang
Vel mødt!
Hilsen
Aktivisterne

Roskilde-Hvalsø-området
Kontaktperson
Christian Nøhr Hansen, Hyldebjerg 23, 4330 Hvalsø, Tlf: 23 30 36 87 / 46 37 36 87
E-mail: cnh@post.tele.dk

Aktiviteter:
Lydighedstrænning:
Introduktionsaften onsdag den 26. januar 2011 i lokalerne på Østergade kl. 19.00 til
ca. 21.30
Første træning på skydebanen er søndag den 29. januar 2011. Kurset kører over 7
gange med afslutning søndag den 1. marts 2011
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AKTIVISTEN
Unghunde: Max. deltager antal er maks. 12 hunde
Start kl. 9.30
Slut kl. 10.30
Åbenklasse: Max. deltager antal er maks. 12 hunde
Start kl. 11.00
Slut kl. 12.00
Vinderklasse:
Start kl. 12.30
Slut kl. 14.00
Nye deltagere i vinderklassen SKAL have 1. Præmie i åben klasse.
Pris, gældende for kurset: 250 kr. pr. hund medlemmer 350 kr. for andre.
Der fortrinsret for medlemmer af Hvalsø Osted Jagtforening og Dansk Münsterländer
Klub
Procedure for tilmelding kommer senere. Følg med på http://www.dmk-online.dk/
dmk_lokalt.html - Roskilde-Hvalsø området og/eller http://www.hojagt.dk/ - hunde
Apporteringstrænning:
Første træning på skydebanen er tirsdag den 29. marts 2011. Kurset kører over 7 gange
med sidste træning tirsdag den 10. Maj 2011
Begynder: Max. deltager antal er 12 hunde
Start kl. 17.45
Slut kl. 18.30
Øvede hunde: Max. deltager antal er 12 hunde
Start kl. 18.45
Slut kl. 19.30
Efterhånden som det bliver lysere justeres tidspunkterne.
Definition af øvede hunde :
Hunden SKAL kunne apportere dummy fra hånd. Samt være dæk lydig inden for 30m
Pris: 400 kr. pr. hund for medlemmer 600 kr. for andre.
Der fortrinsret for medlemmer af Hvalsø Osted Jagtforening og Dansk Münsterländer
Klub. I tilfælde af overtegning har de der har deltaget i dressur kurset fortrinsret.
Procedure for tilmelding kommer senere. Følg med på http://www.dmk-online.dk/
dmk_lokalt.html - Roskilde-Hvalsø området og/eller http://www.hojagt.dk/ - hunde
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AKTIVISTEN
Lokal apporteringsprøve:
Søndag den 8. maj 2011
Der dømmer efter DJU-regler .
Prøveleder: Christian Nøhr Hansen
Tilmelding på dagen. Indskrivning mellem 9 og 10
Pris: 175 kr.
Hvalpekursus:
Tirsdag den 2. august 2011 kl.18.30 Kurset kører over 6 gange med sidste gang tirsdag
den 6. September 2011
Max. Deltager antal er 12 hunde
Pris, gældende for kurset: 250 kr. pr. hund medlemmer 350 kr. for andre.
Der fortrinsret for medlemmer af Hvalsø Osted Jagtforening og Dansk Münsterländer
Klub
Procedure for tilmelding kommer senere. Følg med på http://www.dmk-online.dk/
dmk_lokalt.html - Roskilde-Hvalsø området og/eller http://www.hojagt.dk/ - hunde
Resultater:
DKK’s udstilling i Ballerup 19.9 2010
Brugsklasse Tæver:
Elverdams Cordi 21065/2004, E: Kennel Elverdams, Exc., 1 v., BK 1, cert., CACIB, BIM,
KBHV 2010 (Cordi opnåede dermed sit tredje cert.).
Brugsklasse Hanner:
Elverdams Dux DK12194/2007, E: kennel Elverdams, Exc., 1 v., BK 2, cert., Res. CACIB

Fyn-området
Kontaktperson
Lars Thunberg, Bønderskovvej 1, 5550 Langeskov, Tlf. 22 11 21 44
E-mail: larsthunberg@mail.dk

Aktiviteter:
Lydigheds træning lørdag den 5/2-2011 kl. 1300
2 hold. unge hunde/øvede hunde.
Pris medlem dmk 250 kr.
Pris ikke medlem dmk 350kr
Kontakt Birger tlf. 66161970/22191525.
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AKTIVISTEN
Apporterings træning DJU/DMK.
Onsdag 6/4-2011 kl. 1800
Sted: ravnebjerg
8 gange træning.
Apporterings prøve LØRDAG DEN 28/5-2011 kl. 9.00
Pris medlem dmk 400 kr
Pris ikke medlem dmk 500 kr
Kontakt Birger tlf 66161970/22191525.
Marktræning forår/efterår tid og sted kommer senere.
Kontakt Lars Pedersen tlf 23808067
Vand/slæb- træning onsdag 8/6-2011 kl. 18.00
Der trænes 4 gange.
Pris pr gang 50 kr.
Min 5 hunde.
Kontakt Michael tlf 25675143
Hvalpe motivation.
Onsdag 17/8 kl. 1830
Pris 200kr
Min 5 hunde.
Kontakt Lars Thunberg tlf 22112144
Vinter møde onsdag 23/2 kl. 19.00
Sted : DALUM HALLEN
Dmk-fyn giver kaffe/oste mad
Carsten vil komme med et indlæg omkring gravjagt.
Tilmelding ved Birger så vi ved hvor meget kaffe/brød vi skal bestille
Tlf 66161970/22191525
ALLE ER VELKOMMEN.

Husk det nu!
For at gøre annoncering af resultater mere værdifulde
SKAL hundens stambogsnummer og –navn oplyses ved SAMTLIGE resultater.
(?) ved hundens navn betyder at stambogsnummer mangler!
Indlæg til aktivisten sendes til:
Redaktør
Sussie Mattsson
Langholmvej 26
5592 Ejby
Tlf.: 64 46 22 46 / 40 36 16 35
e-mail: dmk@flaadevej.dk / langholmgaard@3mail.dk
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HANHUNDEREGISTER

Dansk Münsterländer Klub’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 2. præmie på udstilling, anerkendt af FCI.
7.
Hunden skal være HD-fri, A-B eller have er HD-indeks over 100.
Aiko
Arko Vom Kalkberg
Aslan
Bonjami’s Arcas
Chip
Dosty
Ejsbøl’s A.Chang
Fuglevang’s Echo
DKJch Fuglevang’s Farro
DKch
Fredensvej’s Balder
DK & INTch
Ganto
Hedemarkens Dino
DKJch Hedeskov’s Amigo
Hedeskov’s Cilas
Horsia’s Gonzo
Horsia’s Ingo
Horsia’s Ivan
Horsia’s Joker
DKJch Horsia’s Miki
DKch
Lyngbylund’s Illo
DK & INTch
Max
DKch. Münsterledet’s Benja
DKch. Spangkildes Junker
Spike
Tejs
Tjæreborgegnens Turbo
DKch
Uldjyden’s Heino
DKch
Vesthimmerland’s Kaiser
DKch

08396/2004
16905/2004
22267/2006
04632/2000
DK20105/2007
05431/2006
09463/2006
07582/2001
04950/2003
08952/2003
11941/2005
04854/98
14324/2002
09112/2006
12428/2002
21875/2003
21876/2003
09322/2004
11039/2006
13107/2003
04699/2005
14038/2004
04946/2001
09284/2003
09739/2001
14493/2001
DK05155/2007
12561/2006

Henrik Nielsen, Thrige
Jens Jørgen Nielsen, Odder
Niels Lauge Laugesen, Helsingør
Mogens Nielsen, Grenå
Freddy Pedersen, Vamdrup
John Bang Mathiasen, Holstebro
Egon Møller Jensen, Hejls
Torben Jensen, Hvalsø
Brian Tang Vestergaard, Roskilde
Sven Schou, Stenløse
Rolf Knudsen, Gadbjerg
Michael Svendsen, Hurup Thy
Johannes Mørch, Rønde
Flemming Kristensen, Solbjerg
Jette Andersen, Horsens
Jørgen Lindved, Hedensted
Jesper Ibsen, Slangerup
Claus Bisgaard, Hovedgård
Hans Lau Jensen, Silkeborg
Niels Korsbæk, Fjerritslev
Peter Lassen, Bælum
Søren Hansen, Hvidovre
Gunner Bertelsen, Fredericia
Kim Vidkjær Andersen, Galten
Allan Larsen, Holstebro
Ole Beuchert, Juelsminde
Tine Broen Nielsen, Støvring
Charlie Lemtorp, Sydals
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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):
Født: 01.01.10
To hanner
Far: Max 04699/2005
Mor: Bella 1073/2004
Opdrætter: Henry Slots, Ringkøbing
Tlf: 97 33 54 90

Født: ca. 12.12.10
Far: Dyk vom Viöler-Land KLMZB 08-0396
Mor: Spangkildes Nelli 22843/2004
Opdrætter: Kennel Uldjyden
Tlf: 97 17 86 64/51 20 02 81
Født: ca. 31.01.11
Far: Chip 20105/2007
Mor: Vesthimmerland’s Fluffy 12563/2006
Opdrætter: Kennel Vesthimmerland
Tlf: 98 64 30 18/24 24 57 85

Født: 24.10.10
Tre hanner og en tæve
Far: Hedeskov’s Cilas 09112/2006
Mor: Uljydens Henna DK05146/2007
Opdrætter: Gustav Klemmensen, Videbæk
Tlf: 97 16 63 81/50 95 31 01
Født: 15.11.10
To hanner
Far: DK&INTch Ganto 11941/2005
Mor: Aqua 02989/2004
Opdrætter: Kennel Lundahl, Holstebro
Tlf: 29 29 5118
Forventede/kommende hvalpe:

VÆR MED I JAGTEN PÅ 500,- KR.
Igen i sidste nummer var der tre gode historier om vores fantastiske hunde. Vinderen
af sidste nummers konkurrence blev “Mit første år som hund.” Om Pixi’s første år med
hendes familie. Tillykke til Lis Olsen.
Det er dejligt med disse historier. Bliv endelig ved at sende dem ind!
Vil du være med i næste nummers jagt på 500,- kr.?
Så skal du sende din historie til redaktøren: Sussie Mattsson, Langholmvej 26, 5592
Ejby eller på mail: langholmgaard@3mail.dk
Din historie/beretning skal omhandle relevant stof for bladet, det kan f.eks. være
fortællinger om hunde, jagt, naturoplevelser, trænings oplevelser, ja, alt hvad der kan
vedrører medlemmerne og deres hunde. Den må max fylde en A4 side og skal være
underskrevet med navn.
Vinderen fra dette blad får direkte besked, og resultatet bliver offentligt gjort i næste
nummer.
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Afslutningsprøven i Esbjerg og omegn.
Vi var alle godt spændte på hvordan det ville gå med vores hunde, vi kender jo alle det
problem med nerver. Vi har en del unghunde, og nogle ville ikke rigtig i vandet.
Vi kastede sten, vi sendte de ældre hunde af sted og lige lidt hjælp det, men Andreas
mente nu kunne det være nok, nu skulle ham og Lucky altså have den due hjem, han
smed sko, strømper og bukser, og så svømmede han selv med sin unghund ud, og
minsandten om ikke dette virkede Lucky hentede duen, og man har vel nok aldrig
set en så stolt hund samt en meget våd og stolt ejer. Nu elsker Lucky at bade, mens
Andreas bare er glad for at have tørt tøj på hjem hver gang nu..
Hvis vi bliver de heldige vindere, så er der pølser og øl til alle i DMK-Esbjerg! For de
skal bruges til vores lille selskab af hundefolk.
Med venlig hilsen
Per Madsen
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En Markprøve! 1975
For en del år siden var jeg inviteret til markprøve nede ved Gimlinge, da en vognmand dernede
havde skænket en pokal til bedste Münsterländer.
Vi stillede op på dagen. Min hund hed Ritta
Der blev spurgt hvad jeg ville der med sådan en støvlepudser, alle de andre hunde var Ruhår og
Korthår.
Første slip var ude i Åmosen sammen med en Korthår i medvind. De gik langt ud og Ritta fik
hurtigt stand og makker hunden kom for tæt på og fuglene gik på vingerne.
Andet slip ville Ritta ind i nogle siv. Jeg fløjtede hende af, og fik besked på at koble.
To andre hunde kom ud og den ene gik ind i sivene og op kom 3-4 fasaner.
Dommeren bad hundeførerne om at stoppe. Derefter kaldte han mig hen og fortalte at for at få
en præmie skal man stole på sin hund. For som han sagde, min hund havde jo vist at der var
fugl.
Tredje slip var på en stubmark. Da Ritta kommer ud til skelkant tager hunden stand, får besked
på at rejse, det gør hun, og op kommer en fasan, hun er rolig i opfløj og skud.
Fjerde slip på græsmark får hun stand på ordre går hun frem rejser et par høns, er rolig i opfløj
og skud.
Så støvlepudseren blev prøvens bedste hund og vandt pokalen.
Året efter var min kone dernede med Sille Ritta’s mor for at forsvare pokalen. Sille blev bedste
hund og havde pokalen med hjem igen.
Hans Loose

Hej Finland
Vi er nu kommet hjem til Danmark og har tænkt over vores tid i Finland:
Münsterländer dage 17-19. september, træning i Nivala, og afslutning med Junkkari
Vi starter med at Anne Viander sagde at vi skulle komme til Junkkari, vi spurte hvad er det
Og Anne fortæller os om det vi tænker og siger ja tak med det ønske at se hvalpene efter Anne
Vianders tæve Nummituvan Dasjatiina og vores egen horsia´s Ivan hvor at vi selv har taget
Hakkiokankaan bob. Vi ankommer 16-9 hos Anne og hun fortæller at vi dagen efter skal til
münsterländer dage ovre vest på, så vi sover hos Anne og familie, vi kører fredag da Anna har
fri fra arbejde, jeg tror at hun fik før fri, ankommer til camping plads og får en hytte som vi skal
bo 7 personer i, vi skal nu se en masse münsterländer spændene. Der bliver trænet apportering
og informering hvilket er nyt for mig men vi kikker og spørger om hvad i bruger informering
til og får et klart svar at man jo ikke ved hvor at hunden er når man jager i skov, jeg går og
tænker meget over det og tænker stadig væk over det, og er kommet frem til at jeg må lære bob
informering vi takker meget for de tip vi fik.
Der blev hygget om aftenen vi nød det meget.
Næste morgen var der mødetid i cafeteriaet, de forskellige hold blev lavet med lodtrækning vi
var ca. 6 hunde på hvert hold, jeg tænkte at jeg ku se på de andre hunde hvordan mark prøve
bliver gjort i Finland men nej gæstfriheden er stor i Finland så Jesper du starter bare med Bob, i
Finland er der kun en hund til afprøvning ad gangen så jeg fik nerver og blev nervøs men slap
bob og forsøgte at gøre det bedste da dommeren kom til mig og sagde at vi godt måtte tage skov
med dette er vi ikke vant til i Danmark vi fandt ikke fugl i første slip.
Det er også nyt for os at der kun er en hund ad gangen der bliver afprøvet dette syntes vi er rigtig
godt da hver hund så bliver vurderet på dens egenskaber, man får tildelt en mark og en retning
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og så er det op til en selv at bruge terrænet, dommer og skytte følger efter en og man får den tid
man skal bruge.
Resten af dagen nød vi den dejlige måde at afholde en mark prøve på det var en meget stor dag
og fornøjelse for os at nyde det gode selskab og hundearbejde, jeg tror at de fleste hunde kom
for fugl
Og vores hold havde 2 stk. 3 præmier til ungehunde Hakkiokankaan Panto med Jarmo som ny
hundefører flot arbejde af dem og Harkiokankaan Bob med undertegnet som fører og vi blev
bedste unghund vi blev meget glade for vores præmie.
Så vi måtte jo fejre med øl og whisky om aftenen og masser af snak om hunde i Finland og
Danmark.
Næste morgen var der lavet en trænings dag dette var også helt kanon vi havde bare så meget
glæde af denne weekend så dette må vi prøve i Danmark vi takker igen rigtig meget for hyggeligt
selskab
Dette var et rigtig Münsterländer weekend håber at vi kan deltage igen en anden gang.
Vi bliver inviteret op til Theo i Nivala han tager sig pænt af Patrick og mig vi mødes med Jarmo
hos Anne og kører mod Nivala hvor at vi mødes med Theo, vi får løst trænings licens der giver os
lov til at jage nogle bestemte områder vi nåede aldrig at se de samme marker på de 3 dage vi var
der, Theo viser os rundt på markerne og vi laver bål og griller pølser midt på dagen dette gjorde
vi i 3 dage, vi tog afsked med Theo og han ønskede os held og lykke med Junkkari og vi mente
at vi var klar.
Vi mødte op til Junkkari sammen med Anne Viander.
Vi var spændt for en test med 281 hunde det er en stor prøve, vejret var ikke med os men alle
tog det med godt humør igen blev vi overraskede over hvor nemt og dygtig at en sådan prøve
blev organiseret, man mødtes om fredagen de mange hunde blev delt i 2 lejre den ene skulle på
mark om lørdagen og den anden skulle på skue (ikke anerkendt da kennelen ikke var med over
prøven) og omvendt om søndagen mandagen blev brugt til finale med de bedst placeret hunde
fra lørdag og søndag
Münsterländerne blev præmieret godt Marco med Fulgevang Karro 1 præmie og en
Münsterländer mere, første gang i 15 år at Münsterländer kommer i finale flot og tillykke, yderlig
var der tre 2 præmie og to 3 præmier til Münsterländer igen. Jarmo med Hakkiokankaan Panto
2 pr., Petri med Hakkiokankaan Tørsti 3 pr. 2 nye hundefører og Jesper med Hakkiokankaan Bob
3 pr.
Vi havde en kanon god weekend med masser af godt hunde arbejde og flinke mennesker
Vi takker og prøver at holde ferie samme tid næste år.
Hilsen fra Horsia´s Ivan, Hakkiokankaan Bob ,Patrick og Jesper Ibsen
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