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LEDER

Finanskrise?
Om finanskrisen har ramt hundeverdenen,
eller i hvert fald Münsterländerklubben skal
være usagt, men en kendsgerning er det at,
hvalpesalget har gået lidt trægt i år, til trods
for tillægget nogenlunde er som det plejer.
Nogle opdrættere har haft en ret ujævn
fordeling af kønnene i kuldet og når man så
får 9 hanhvalpe og ingen tæver, så kan der
godt starte et lille mareridt, som tiderne er.
Jeg personligt må sige at, jeg stadig står
noget uforstående over for tævernes
popularitet. De eneste to grunde jeg kan se,
der er til at vælge en tæve, er hvis man gerne
vil avle hvalpe eller man er lidt utilfreds med
at, der bliver lettet ben op af havens
blomsterkrukker. Det sidste er endda kun et
dressurproblem.
Tilbage til hvalpesalget. Vi har på det sidste,
hvad vi ellers er kede af, rådet opdrætterne
og især dem, der kun lige opfylder DMK’s
krav og ingen forhåndsbestillinger har, til at
springe en løbetid over, for at se om
forholdene ikke har normaliseret sig til den
tid. Dette ikke gjort for at, nedværdige
nogen, men det er bare en kendsgerning at,

hvalpe efter de højest præmierede forældre
sælger bedst og sådan skal det vel også
være.
Kan der være andre grunde til at salget går
dårligt? Måske. Interessen for den stående
hund, kontra spaniels og retrievere, kan vi
kun få vendt ved at, forbedre forholdene for
vores markvildt. Da det er en støre opgave
at, få omlagt hele landbrugsdriften, kan jeg
som alternativ, kraftigt anbefale brugen af de
små foderrør med spiral, som der er skrevet
en del om i Jagthunden. De virker. Her på
Langeland har vi lavet en model, med en lille
afskærmning ud for spiralen, da vores store
bestand af klovbærende vildt også elsker at
blive fodret. Husk der skal være foder i hele
året.
Har man ikke agerhøns på sit terræn, er det
nemt at lave en lille voliere, måske flere og
anbringe et par agerhøns, der er færdige med
at lægge æg der, for ugen efter at, tilsætte en
flok daggamle kyllinger.
Lad os ikke slå ud af finanskriser, moderne
landbrug eller andre hunderacer. På med
vanten, så skal det hele nok gå.
Palle Jørgensen
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Redaktøren er ny.
Ja, redaktøren er helt grøn hvad
Münsterländeren angår – både bladet og
hunden.
I 2007 blev jeg spurgt, om jeg kunne tænke
mig at hjælpe på fuldbrugsprøven på Fyn.
Det kunne jeg godt, og det var faktisk mit
første rigtige møde med Münsterländeren.
Der fik jeg nemlig virkelig at se, hvad den
lille seje hund kan. Jeg var imponeret, og
helt overbevist om, at jeg måtte have sådan
en!
Jeg snakkede med en del avlere, og en sagde
til mig, at jeg skulle gøre mig klart, at en
Münsterländer var “en Ruhår i
forklædning”.
Hmm, ja, ja. Hvor svært kan det være? Det
var jo min fjerde hund, jeg var ved at
anskaffe mig, og jeg havde på daværende
tidspunkt været hjælpe-instruktør ved den
lokale jagt forening i 7 år. De andre hunde vi
havde haft, var godt nok labrador
blandinger, men “som herre så hund”, og
“det er max 10 % gener - resten kommer an
på føreren”… Bla, bla….
Jeg fik min Münsterländer! Og hun er dejlig!
Massere hund. Man skal absolut ikke lade
sig narre af hendes størrelse!
Det har været meget anderledes at få hende.
Hun er super energisk. Super jagt instinkt.

Super selvstændig. Super kælen. Super god
til at drive herren i huset til vanvid. Men jeg
er solgt! Det er den mest fantastiske hund,
der bare passer helt perfekt til mit
temperament.
Jeg var godt nok lidt træt den dag, hun
ryddede hønsehuset. 20 hanekyllinger døde.
Så jeg måtte i gang med at koge vand og
plukke alt for små kyllinger. Det var ikke lige
det, jeg havde planlagt at bruge den fredag
aften på…
Men totalt solgt, det er jeg. For det er en helt
speciel, dejlig hund, en Münsterländer. Det
er jeg sikker på, i alle kan give mig ret i.
Informationsudvalget har besluttet, at de
artikler/beretninger medlemmerne skriver til
Münsterländeren, vil indgå i en lille
konkurrence. De skal selvfølgelig være
lødige og omhandle relevant stof for bladet:
hunde, jagt og natur oplevelser eller en
kombination af disse. De skal være
begrænset til at fylde en A4 side og være
underskrevet med navn. Ved hver udgivelse
vil den bedste blive udvalgt og præmieret
med 500,- kr.
Dette tiltag håber jeg, I vil tage til jer, så min
mail boks bliver fyldt med gode historier.
Hjælp mig med at gøre Münsterländeren til
et blad, der er lige så godt og alsidigt som
vores hunde!
Sussie Mattsson
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4780 Stege
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5573 3585
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5210 Odense NV
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5942 2272
2896 6272
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5210 Odense NV.
hellhansen@vip.cybercity.dk
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Ronald Jensen
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annegrethe.larsen@holstebro.dk

9742 9296

Jytte Thomsen
P.O.Pedersensvej 5
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egt@webspeed.dk

5095 3101

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

Øvrige:
9818 1600
5050 5402

Niels Peder Greve
Kuhlausvej 6,
9200 Aalborg SV.
Jetteogniels@gvdnet.dk

9829 4711
2447 7617

Henrik Hansen
Rosenskrænten 18,
9310 Vodskov.
HeH@aats.dk

9826 8685
4019 8726

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

Thy-Mors-området:
Kasserer:
Johnny Nørgaard
9795 1585
Bjerregaardsvej 7
7760 Hurup

9832 6166

Poul-Erik Christensen
Smedevænget 5,
9280 Storvorde
pechristensen@tiscali.dk

Øvrige:
9792 6873

Finn R. Pedersen
J. P. Jacobsengade 6
7700 Thisted

9796 5114

Peter Ringgaard
Solbakken 12, Ræhr
7730 Hanstholm

9772 0682

Morten K. Bro
Holmegårdsvej 3,Elsø
7900 Nykøbing Mors

9792 5068

Leif Jensen
Grønlandsvej 28
7700 Thisted

9799 7070

Morten Mortensen
Koralvej 2, Østerild
7700 Thisted

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

Tommy Jørgensen

Holstebro-området:
Kasserer:
Flemming Helgesen
6064 5507
Nordsvinget 4B
Nørre Felding
7500 Holstebro
Øvrige:
9746 4838

Svend Aage Poulsen
Østerhovedgade 23
7560 Hjerm

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

2517 0719

Lars Elkjær Larsen
Algade 7, Grønbjerg
6971 Spjald

Øvrige:
8662 8242

Kristian Jensen
Tranebærvej 7
8800 Viborg

9745 4011

Thomas Hingebjerg
Elisborgvej 16
Feldborg
7540 Haderup

8663 8384

H. G. Pørksen
Lupinstien 8B, Birgittelyst
8800 Viborg
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AKTIVISTER
8751 4145

Jan Germansen
Stenmosevej 6, Sdr. Rind
8800 Viborg

6731 tjæreborg
skolevej@esenet.dk
6076 3660

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

Jørgen Poulsen
Søndergade 26
6690 Gørding
jg.poulsen@privat.dk

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

Kasserer:
8633 9716

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

Øvrige:
8623 0767

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

Øvrige:
5188 2007

Charlie Lemtorp
Sydvej 2
6470 Sydals
lemtorp@hotmail.com

2768 5421

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

7452 7879
2448 4118

Helmut Jensen
Grønlandsvej 29
6100 Haderslev
helmuthinge@webspeed.dk

7475 0717
2223 2178

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

Vejle-Horsens-området:
Kasserer:
Bjarne Hopkirk
7562 9445
Sten Blichersvej 5
8700 Horsens
rzepahopkirk@stofanet.dk
Øvrige:
8657 9037

Jens Kongaa
Tåningvej 14, Ris
8660 Skanderborg
jens.kongaa@tryg.dk

7565 7973

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

7567 3826

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

7561 6028

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

3034 7069

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

Ribe-området:
7512 0708
Per Madsen
2327 7190
Lykkegårdsvej 14-0
6700 Esbjerg
Jp.madsen@esenet.dk
2192 0030

Mona Madsen
Skolevej 13

Bornholmsområdet:
KontaktPaul Baunkjær
Person:
Skørrebrovejen 21
5697 1982
3720 Åkirkeby
p-a-baunkjaer@mail.dk
5696 6680

Mogens Elleby
Fabriksvej 18
3782 Klemensker

5697 4636

Kurt Kofoed
Udmarksvejen 9
3720 Aakirkeby

Aktivgruppe for Grosser Münsterländer:
Hvalpeformidling/
Jan Nielsen
Kobjergvej 1B
Avlsvejleder:
7671 9076
7190 Billund
ljl@mail.dk
Grosser-Kartotek/
Kasserer/
Aktiviteter:
9733 3936

Heinrich Andersen
Holstebrovej 117
6980 Tim

Grosser-Nyt:
8646 6656

Jesper Høgsted
Kirkebakken 6
Svindinge
8900 Randers

Kontaktperson for
Hanne og Lars Hesseldahl
Grosser Münsterländer: Hansen
6471 4977
Aborgvej 585610 Assens
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TRÆNINGS-TIPS OG TRICKS /
HUNDE-DIMSER OG DINGENOTER

Ligger du inde med et godt tip til
hundetræning, et tricks vi andre bare ikke
kan leve uden? Eller kender du en dims der
gør din hverdag med hunden meget lettere?
Så hjælp os andre, og skriv dit tip til
redaktøren på mail: langholmgaard@mail.dk
så det kan blive trykt i Münsterländeren til
gavn og glæde for alle.
Dagens “hunde-dims” kommer fra Niels
Laugesen:
“Halsbåndet hedder Canibeep Pro og har
den egenskab at det, pr. fjernbetjening kan
bippe/give lyd fra sig når hunden står og
eller når den er i bevægelse.
Det betyder for mig at jeg aldrig kommer til
at lede mosen igennem for en hund der står
fast for sin fasan, indtil far kommer. Og det
betyder at jeg har et rigtig godt overblik
over hvor hunden er, når den arbejder. Er jeg
et øjeblik i tvivl om hvor vovserne er, så kan
jeg bare række i lommen og trykke en lyd
frem i halsbåndet og vips, så ved jeg det,
bare ved at lytte.

Canibeep er en slags “omvendt”
sneppeklokke. Vovse bliver lidt overrasket
over Canibeep og min gamle hund brød sig
ikke om den. MEN efter kort tids tilvænning
er de alle vilde med den, som med jagttøj,
hundesnore og alt det andet der varsler, at
der er sat vand over til jagt eller træning.
Den kan høres ca. 300m. væk, alt efter vejret.
Nogen gange mindre nogen gange mere.
Den kan aktiveres via fjernbetjeningen
indenfor ca. 300m.
Dimsen findes blandt andet på
www.hundföraren.se og kostede mig ca.
1500 svenske pesetas. I samme omgang
købte jeg også signal dækkener, så jeg bedre
kan se hunden på fuglejagt i Sverige og
varme dækkener, så de er varme i den kolde
tid i bilen efter jagt.”
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DIVERSE INDLÆG

DMK forårsmarkprøve 2010
DMK’s forårsmarkprøve vil i 2010 blive afholdt i weekenden den 27. og 28. marts.
Den 27. marts vil kvalitetsklasserne blive afviklet og den. 28. marts vil vinderklassen
blive afviklet.
Forårsmarkprøven vil blive afholdt på terræner omkring Eggeslevmagle. (DM 2009
afholdes på de terræner).
Lørdag den 27. marts vil der være festmiddag med levende musik. Dog forudsættes
der en rimelig tilmelding for at aften arrangementet vil kunne gennemføres så reserver weekenden allerede nu!
Der arbejdes på overnatningsmuligheder til natten mellem den 27. og 28. marts
Der vil komme en endelig annoncering med flere oplysninger først i det nye år.
På Prøveudvalget vegne
Lars ”Sigurd” Vandborg

Vedr.: Regler for skovfugleprøve
for stående jagthunde
Vedlagt fremsendes ovennævnte regler, som
blev vedtaget på Dansk Jagthunde Udvalgs
(DJU) bestyrelsesmøde den 27. august 2009
til ikrafttræden den 1. januar 2010 for en
prøveperiode på 3 år. Resultatet fra prøven
registreres på hundenes præmieringsregister
i Dansk Kennel Klub.
Startgebyret er fastsat til 300 kr. Det er det
samme som startgebyret for kvalitetsklasser
på markprøverne.
Alle organisationer og specialklubber kan
afholde prøven. Det skal bemærkes, at
prøven er fælles for alle stående
jagthunderacer, så der sker ingen opdeling i
kontinentale og engelske racer.
Oplysninger om prøvedato, prøvested og
prøveleders navn og adresse sendes til
DJUs sekretariat, Højnæsvej 56, 2610
Rødovre pr. post eller e-mail: dju@tiscali.dk.
DJUs sekretariat vil herefter udsende
opkrævning af startgebyr 25 kr. pr. hund.

Udfyldt præmieliste bilagt et ajourført
katalog tilsendes Dansk Kennel Klub,
Parkvej 1, 2680 Solrød Stand senest en uge
efter prøvens afholdelse. På præmieliste
anføres “skovfugleprøve” under prøveart.
Præmieringen noteres i kolonnen for åben
klasse.
REGLER FOR SKOVFUGLEPRØVE FOR
STÅENDE JAGTHUNDE
1.1. Arrangement
Prøven arrangeres som en 1-dages prøve om
foråret. En hund kan kun starte én gang på
samme prøvedag.
Hvis dommeren skønner det nødvendigt,
stilles terrænleder og kort til rådighed.
Tildeling af dommeraspirant/-elev skal
forelægges dommeren i god tid før prøven.
1.2. Klasse
Åben klasse (AK). For at hunden kan
deltage, kræves i forvejen opnået 1. præmie i
åben klasse eller brugsklasse på markprøve.
1.3. Prøvemåde og bedømmelse
Hundene afprøves enkeltvis. Under
afprøvningen må hundene bære klokke og
farvet markeringsbånd/dækken.
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Hver dommer kan bedømme op til 10 hunde i
løbet af prøvedagen.
Dommeren skyder selv over hunden. Ingen
kan følge med som tilskuer uden
hundeførerens og dommerens samtykke.
Lige prøvebetingelser for hundene
tilstræbes.
Dommeren skal være opmærksom på og
vurdere: Let førlighed, jagtforstandigt søg i
godt samarbejde med føreren,
vildtfinderevne, præcis stand, hurtig og
sikker avance med god rejsning af fugl til
jagtbar skydning.
Hunden skal være under jagtmæssig kontrol
i hele prøveperioden og vise ro i opflugt og
skud. Rapportering er et plus. En meldt
rapport fra fører, spontant eller indkaldt, skal
altid afsluttes med stand/markering som
resulterer i jagtbar situation, for at den kan
godkendes.
For enhver præmiering er det en
forudsætning, at hunden mindst én gang i
løbet af prøven, selvstændigt har fundet

fugl, taget stand, bragt fuglen for skud, og
at der i denne situation er skudt over den,
efter at fuglen er bragt på vingerne.
Hvor intet andet er anført, gælder
bestemmelserne i Fælles Markprøve Regler.
1.4. Præmiering
Der anvendes kvalitetsbedømmelse med
præmiegraderne: 1. præmie, 2. præmie,
3.præmie og ingen præmie.
For tildeling af 1. præmie skal prøvetiden
være mindst 20 minutter.
For særdeles fremragende arbejde kan
ærespræmie gives som kvalitetstillæg til 1
AK. Hunden må have vist fremragende
kvalitet i alt, som ligger til grund for
præmieringen.
Nærværende regler er godkendt på Dansk
Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde den
27. august 2009 og træder i kraft den 1.
januar 2010 for en prøveperiode til og med
31. december 2012.

Ny bog om opdræt
Til samtlige Specialklubber under DKK!
Nu skal vi have en ny bog om hundeopdræt!
Min bog; “Hundeudstillinger – en herlig
hobby” blev modtaget så flot, at jeg fik lyst
til at gå i gang med en bog om opdræt.
Bogen henvender sig både til begynderen,
der gerne vil opdrætte for første gang og til
den garvede opdrætter, som gerne vil opnå
bedre resultater med sit opdræt. Ja, det er
noget af en mundfuld!
Men jeg har heldigvis ekspertise bag mig.
Fagdyrlæge Simon Vølund, Odense
Dyrehospital hjælper med det
dyrlægefaglige. Dyrlæge Lektor Ph.D. Helle
Friis Proschowsky, LIFE-KU med
genetikken.
Og sidst men ikke mindst - “Hundeopdræt”
bliver udgivet i samarbejde med DKK.

Hjælp
Til dette projekt har jeg også brug for hjælp
fra Specialklubberne og opdrætterne.
Jeg håber, I er friske på at bidrage igen!
Vore racer er så forskellige
Hvilke racespecifikke avlskrav, restriktioner,
problemer, defekter, osv. er der i jeres race?
Hvilke sygdomme screener I for?
Har I særlige etiske regler for opdrættere?
Er der særlige hensyn, I skal tage?
Gode råd/ideer/ønsker
Hvis I har gode råd/ideer/ønsker om dette
eller hint, så skriv det endelig til mig.
Erfaringer
Gode eller dårlig oplevelser kan måske også
være inspirerende for andre.
Jeres skriverier behøver ikke være fejlfrie –
de bliver alligevel omskrevet, så de indgår i
helheden.
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DIVERSE INDLÆG
Billeder, billeder, billeder…
Billeder af hvalpe og alt hvad, der har noget at
gøre med opdræt….
Husk, at skrive: Race og fotograf.
Fotografen skal være indforstået med, at jeg
bruger billedet i denne bog. Skriv det! Tak.
Billederne skal være skarpe og i høj opløsning.
Billeder under 1MB kan ikke bruges.

Alle bidrag sendes til:
mail@cheerio.dk

Har I spørgsmål til dette – så spørg endelig.

På forhånd mange tak.
Hanne Mathiasen
6.10.2009.

Jeg glæder mig meget til at stoffet vælter ind
i min mail….
Min PC tager gerne imod det hele, men hvis
I har mange billeder, kan de også sendes på
en CD.

Schweissprøve Sjælland 17-4-2010
Dansk Münsterländer Klub afholder schweissprøve lørdag d.17-4-2010 i Kongelunden på Amager.
Det er muligt at tilmelde 3 t. og 20 t./400 m. Find regler og tilmeldingsblanket på www.danskkennel-klub.dk%UXJEM ONHQ´DNWLYLWHWHU´GHUQ VW´VFKZHLVVSU¡YHU´HOOHUNRQWDNt prøvelederen.

Dommere: Kristian Poulsen, Kristian Graversen
Optagelse på prøven: Bekræftes af prøveleder
Max. antal deltagere: 12, medlemmer af DMK har fortrinsret
Anmeldelsesfrist: 27-3-2010
Gebyr: 3 t.: 400 kr., 20 t.: 450 kr. ± tillæg rapportering 100 kr.
Indbetaling : Regn r. 5501 konto nr. 5080001147
Mødetid og sted: Oplyses af prøvelederen ved optagelse på prøven
Prøveleder: Kristian Graversen
Fælledvej 240
2791 Dragør.
Tlf.: 40 95 89 48
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Dansk Münsterländer Klubs Landsudstilling 2010
Lørdag d. 20 februar 2010 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:

Gert Christensen (forventes at dømme alle Kleiner og Grosser
tæver og alle Grosser hanner)
Erling Kjær Pedersen (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 330,00
DKK 285,00 Hvalpeklasse:
DKK 245,00 Udenfor bedømmelse:

DKK 225,00
DKK 115,00

Eller man kan udfylde og sende anmeldelsesblanket.
Ved tilmelding på anmeldelsesblanket er udstillingsgebyrerne følgende:
1.hund (samme ejer):
DKK 365,00
2.hund (samme ejer):
DKK 320,00 Hvalpeklasse:
3.hund (samme ejer):
DKK 275,00 Udenfor bedømmelse:

DKK 250,00
DKK 135,00

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

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. 29. Januar 2010 med online tilmelding eller med post eller email.
EFTERANMELDELSER MODTAGES IKKE!
Klasserne er følgende:
Championklasse (fra 15 mdr.), Brugshundeklasse (fra 15 mdr.), Åben klasse (fra 15 mdr.), Juniorklasse (918mdr.), Mellemklasse(15-24 mdr.), Hvalpeklasse(6-9 mdr.), Veteranklasse (fra 8 år), Udenfor
bedømmelse (fra 3 mdr.), Avlsklasse og Opdrætsklasse.
På selve udstillingsdagen medbringes resultatbog (husk at rekvirere denne i god tid hos FJD, se opslag i
“Jagthunden”), stambog og vaccinationsattest.

Der er cafeteria i hallen.
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RESULTATER

FUME
Fuldbrugsprøverne har eksisteret siden
1981.
En fuldbrugsprøve består af en afprøvning
over 2 dage i disciplinerne SKOVARBEJDE,
MARKARBEJDE og VANDARBEJDE.
Det er en utrolig omfattende prøve, og de
hunde, der stiller til en prøve som denne,
skal være meget trænede, for ikke at falde
igennem. En hund der opnår præmiering på
en fuldbrugsprøve, har vist, at det er en
uhyre alsidig hund, der har et højt
gennemsnits niveau af træning, da det jo er
en prøve over lang tid, hvilket stiller krav
både til fysikken og psyken.
Kleiner Münsterländere har vist rigtigt flotte
resultater på disse prøver gennem de sidste
år.
Fuldbrugsprøve Mesterskabet har eksisteret
siden 2005.
Fuldbrugsprøve Mesterskabet (FUME) er at
betragte som et DM, hvor deltagerne skal
have fået en 1. præmiering på en af årets
fuldbrugsprøver for at kvalificere sig.
Man bliver inviteret alt efter deltager antal,
men som hovedregel er det første og anden
vinderen fra hver fuldbrugsprøve, der bliver
inviteret til at deltage.
En 1. Præmiering på en fuldbrugsprøve er en
rigtig flot præstation, men at opnå det 2
gange i træk, indenfor 3 uger, først på en
almindelig fuldbrugsprøve og siden på
FUME, det er i særklasse!
På FUME var der i år en fin repræsentation
af forskellige hunderacer: ni ruhår, tre
korthår, en viszla og to Kleiner
Münsterländere.
Nå der bliver skrevet “fin repræsentation”
skal det ses i lyset af tilslutningen i 2008, der
bestod af fem ruhår, fem korthår, og en
langhår. 2007 blev aflyst pga. manglende
tilslutning. Og 2006, der bestod af 12 ruhår
og to Kleiner Münsterländere.

De to Münsterländere der deltog i år var
Johannes Mørch med Bonjami’s Donna
16429/2003 og Hans Lau Jensen med
Horsia’s Miki 11039/2006.
Begge hundene havde præsteret rigtigt
flotte resultater ved henholdsvis den
Fynske Fuldbrugsprøve og
Fuldbrugsprøven ved Grenå.
Johannes og Donna gentog succesen fra
Fyn, og forbedrede faktisk resultatet med 7
point, hvilket er en virkelig fin præstation,
når der er så mange nerver på højkant, som
der uden tvivl vil være på en så stor prøve.
Donna fik ved deltagelsen på FUME i år en
1. præmie og blev 3. vinder. Med hendes
vinderplacering blev hun oven i købet
Dansk Jagtchampion!
Det er en utrolig flot præstation, som viser at
den lille Kleiner sagtens kan måle sig med
“de store” racer.

Bonjami’s Donna 16429/2003
E&F: Johannes Mørch
255 point 1. præmie 3. vinder
Donna er nu Dansk Jagtchampion
Horsia’s Miki 11039/2006
E&F: Hans Lau Jensen
226 point 2. præmie

Derfor er det en sand fornøjelse, når de
deltagende Münsterländere på FUME, som i
år, opnår præmiering!
13

RESULTATER

DMK har fået sin første
Brugschampion
DKCH, DKBRCH Fuglevangs Heiki 00525/
2007
DMK har fået sin første Brugschampion,
idet DKCH, DKBRCH Fuglevangs Heiki nu
har vundet 3 vinderklasser, alle om efteråret,
hvoraf den ene er en åben prøve. Hun har
vundet DJ vinderklasse på Fyn sidste år og
DMKs efterårsvinderklasse i 2008 og 2009.
Med til historien hører at hun endnu ikke er
3 år.

Fuldbrugsprøven på Fyn den
19/20 september 2009

Fuldbrugsprøven ved Skive
d. 26/27 september 2009

Bonjami’s Donna 16429/2003
E&F: Johannes Mørch.
248 point 1. pr. 2. vinder

Horsia‘s Molli 11041/2006
E&F: Henning A. Petersen
218 point 2. præmie

Ræhrbakken’s Bounty 08122/2003
E&F: Peter Ringgaard
233 point 2. pr.
Ejsbøl‘s A. Chang stbj. 09463/2006
E&F: Egon Møller Jensen
219 point 2. pr.

Fuldbrugsprøven ved Grenå
den 17/18 september 2009
Horsia’s Miki 11039/2006
E&F: Hans Lau Jensen
255 Point 1. pr. 1. vinder

Miki er nu Dansk Jagtchampion
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Så har DMK også fået sin
første Danmarksmester.
Danmarksmesterskabet 2009 på
Sydsjælland d. 11. oktober 2009
1. Vinder med HP:
DKBRCH, DKCH Fuglevangs Heiki
DK00525/2007
E&F: John Hilmer Hansen
Tillykke til John og Heiki med alle de
imponerende resultater.

DMK’s Efterårsvinderklasse den 26-92009
DKCH Fuglevangs Heiki 00525/2007
E&F: John Hilmer Hansen, Kr. Såby
1. Vinder med C.A.C.I.T.
Fredensvej’s Centa 11786/2005
E&F: Arne Nielsen, Stenlille
2. Vinder
Horsia’s Joker 09322/2004
E&F: Claus Bisgaard, Hovedgård
3. Vinder
Rotuas H-Trøja 01542/2003
E&F: Carsten Trøjborg, Horsens
4. Vinder

Vinderklasser 2009

Horsia’s l-Liva 21879/2003
Peter L. Thomsen, Birkerød
5. Vinder

DJ vinderklasse d. 4. oktober ved Ringsted
3. vinder:
DKBRCH, DKCH Fuglevangs Heiki 00525/
2007
E&F: John Hilmer Hansen
kval. til DM.
5. vinder:
DKJCH Fredensvej’s Centa 11786/2005
E&F: Arne Nielsen
Med til DM, overtager Heikis plads som 2.
vinder på DMK prøven

DKK’s Brugsprøver 2009
DKK Brugsklasse Samsø den 19. oktober
2009
Horsias Ivan, 21876/2003
E&F: Jesper Ibsen
1. Pr.
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DKK Brugsklasse Sydsjælland den 18.
oktober 2009

DKK’s Brugsklasse ved Varde den 6-102009

DKJCH Fredens’vej Centa, 11786/2005
E+F: Arne Nielsen
1. Pr.

DKBRCH, DKCH Fuglevangs Heiki 00525/
2007,
E&F: John Hansen,
1 pr.

Münsterledets Charli, 05211/2006
E+F: Ulrik Bach Pedersen
1. Pr.

DKK’s Brugsprøve ved Højmark den 23-092009
Bella 10073/2004
E&F: Henry Slots
1. pr
Ræhrbakken’s Bounty 08122/2003
E&F: Peter Ringgaard
1. pr
DKK Brugsprøve i Simmersted den 25
sept. 2009
Ejsbøl‘s A Chang 09463/2006
E&F: Egon Møller Jensen
2 pr.

Borremosens Eris, 12408/2005
E+F: Jeanne Thamsen
2. Pr.

DKK’s Brugsprøve ved Bevtoft 23.
september 2009
Ejsbøl‘s A. Chang 09463/2006
E&F: Egon Møller Jensen
3 pr.
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DKK’s Brugsprøve den 24. september 2009
ved Grenå

DKK’s Brugsprøve ved Skive den 18.
september 2009

Bonjami’s Donna 16429/2003
E&F: Johannes Mørch.
1. pr.

Balder 19925/2005
E&F: Torben Jørgensen, Mariager
2. pr

Balder 19925/2005
E&F:Torben Jørgensen
2. pr.

Ræhrbakken’s Eran 14728/2006
E&F: Peter Ringgaard. Hanstholm
3. pr
Vesthimmerland’s Fluffy 12563/2006
E&F: Bjarne Sørensen, Aalestrup
3. pr
Uldjydens Heino dk5155/2007
E&F: Tine Broen Nielsen, Støvring
3. pr
Efterårsmarkprøver 2009
FJD markprøve ved Hjallerup den 17.
oktober 2009

DKK’s brugsprøve ved Isenvad den 21.
september 2009
Fredensvejens Centa 11786/2006
E&F: Arne Nielsen
1. pr
Fredensvej’s Centa er dermed DKJCH
Horsias Malu 11042/2006
Bjarne Petersen
2. pr

Åben klasse
Uldjydens Cato dk07224/2008
E&F: Ejgil Thomsen
3. pr
FJD Markprøve Marienlyst Gods,
Vordingborg, 15. okt. 2009
Borremosens Eris 12408/2005
E&F: Jeanne Thamsen
2. Pr
Münsterledets Charli 05211/2006
E&F: Ulrik Bach Pedersen
2. Pr

Ræhrbakkens Emmi 14733/2006
Lars Dyrvig
2. pr
DKK’s Brugsprøve ved Assens den 18.
september 2009
Bonjami’s F. Røskva 05852/2007
E+F: Morten Vestergaard
3. Pr
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FJD´s efterårsmarkprøve d. 6-9-2009 på
Bornholm.
Åben klasse.
05209 / 2006 Münsterleddets Corty
Fører: Niels Kraemer
3. pr

DJ Markprøve ved Overlade 06-09-09
Åben klasse
Malu 00848/2007
E&F: Carsten Eriksen
1. pr
DJ markprøve Samsø den 4. sept. 2009

FJD Efterårsmarkprøve ved Simmersted
lørdag den 12. september 2009
Åben Klasse
Ejsbøls A Malou 09470/2006
E&F: Jakob Lytken Holdt
3. pr
FJD markprøve ved Roager den 12. sept.
2009
Åben klasse
Dosty 05431/2006
E&F: John B. Mathiasen
1. pr
Sif 06484/2004
E&F: Hans-Kristian Alsted, Ribe
3. pr
DJ markprøve ved Skive den 6-9-2009
Åben klasse
Hedeskov’s Coco 09107/2006
E&F: Pia Nielsen
1. pr
DKCH Uldjydens Heino 05155/2007
E&F: Tine Broen Nielsen
2. pr

Åben klasse
Ejsbøl’s A. Malou 09470/2006
E&F: Jakob Lytken Holdt
2. pr
DJ markprøve Vildbjerg den 6. sept. 2009
Åben klasse
Vardegløtts Dina N2244/02
E&F: Pål Berge, Norge
1. pr
Thyboens Maxine dk09640/2007
E&F: Jacob Mærsk Jensen
3. pr
DJ markprøve ved Kohaven på Falster
Åben klasse
Vandborg’s Basco 06169/2006
E+F:Jonas B. Jensen
1 pr
DJ Efterårsmarkprøve ved Grenå den 5-92009
Åben klasse
Hedeskov’s Cilas 09112/2006,
E&F: Flemming Kristensen
1. pr
Hedeskov’s Coco 09107/2006,
E&F: Pia Nielsen
2. pr
DKCH Uldjydens Heino 05155/2007
E&F: Tine Broen Nielsen
1. pr
Uldjydens Heino er nu Dansk Udstillings
Champion
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E&F: Niels Peder Greve
1. pr
Unghunde Klasse
Horsia’s Ninja DK10219/2008

Hedeskov’s Eddie 02917/2008
E&F: Jan L. Larsen
3. pr
Unghunde Klasse
Horsia’s Ninja DK 10219/2008

Ræveslæbsprøver 2009

DJ’s udvidede
apporteringsprøve 2009
Forbundsmesterskabet for apporterende
jagthunde udv. App. i Videbæk 23 aug 2009

DJ ræveslæbsprøve ved Stenbjerg
Klitplantage 04-09-09
Malu 00848/2007
E&F: Carsten Eriksen
Bestået 4 point
Ræhrbakken’s Eran 14728/2006
E&F: Peter Ringgaard
Bestået 4 point
Ræhrbakken’s Bounty 08122/2003
E&F: Peter Ringgaard
Bestået 4 point
Apporteringsprøve Frederikshavn
d. 25.08.09

Odin ?
E&F: Michael Larsen
232 point 3. Plads.
Aslan 22267/2006
E&F: Niels Laugesen
230 point, 5. Plads.

Hedeskov’s Eddie DK02917/2008
E&F: Jan L. Larsen.
Bestået 27 point
Horsia’s Ninja DK10219/2008
E&F: Niels Peder Greve
Bestået 29 point

(Delt med dagens bedste retriever)
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DKK´s eliteschweissprøve på
Fussingø den 27-9-2009

Horsias I-Liva, 21879/2003
E&F: Peter Lykke
2. pr

1000m/40 timer
Lille Rev’s B. Molly 10322/2006
E&F: Alex Nygaard
1. pr

Schweissprøven i Thy
den 1-8-2009

Der var 9 hunde på 1000m/40 timer
heraf blev de 8 præmieret.
(4 fik 1pr. 2 fik 2 pr. og 2 fik 3 pr.)

Hold 1.
400 meter/3 timer
Brita 14462/2008
E&F: Svend Åge Poulsen
1. pr
Uldjydens Heino 05155/2007
E&F: Tine Broen Nielsen
1. pr
Vandborgs E Bine 21885/2008
E&F: Lars Thunberg
1. pr
Bedste KLM på 3. t, spor

DMK´s schweissprøve på
Bornholm d. 2-8-2009.
Prøven havde i alt 5 tilmeldte hunde, alle
kleiner münsterländere. 1 hund var tilmeldt
20 timer / 400m, mens de øvrige 4 hunde var
tilmeldt 3 timer / 400m´s spor. Der blev
opnået 2 stk. anden præmier, begge på 3
timer / 400m spor. Prøven blev afviklet på en
stille og meget varm sommerdag i
Almindingen.
400 m. / 3. t.
Fuglevangs Heiki, 00525/2007
E&F: John Hilmer
2. pr

Dosty 05431/2006
E&F: John Bang Mathiasen
1. pr
Vesthimmerland’s Bina 06263/2008
E&F: Ib Vang Pedersen
2. pr
Hold 2.
400 meter/3 timer
Borremosens Roar 18533/2008
E&F: Søren Friis Holm
1. pr
Thyboens Daks 09648/2007
E&F: Find R. Pedersen
1. pr
Münsterledet’s Benja 14038/2004
E&F: Søren Hansen
1. pr
Uldjydens Cato 07224/2007
E&F: Eigild Thomsen
3. pr
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Hold 3.
400 meter/20 timer
Malu 00848/2007, Gr. Münsterländer
E&F: Carsten Eriksen
1. pr
Pokal for prøvens bedste hund

DKK’s udstilling i Herning
den 7. november 2009
Dommer: K. E. Johansen, Sverige
Hvalpeklasse hanner:

Dosty 05431/2006
Ejer: John Bang Mathiasen
Exc, BK Plac.2 3.BHK

Quorum’s Jazz dk11128/2009
Ejer: Christian Sch. Olesen
SL bedste hvalp

Uldjydens Gismo 12948/2005
Ejer: Finn Hartmann Nielsen
Exc. BK Plac.3 4.BHK

Championklasse hanner:

Juniorklasse tæver:

Uldjydens Heino dk05155/2007
Ejer: Tine Broen Nielsen
Exc, CHK Plac.1 1.BHK CACIB BIR

Spangkildes Petrea dk13745/2008
Ejer: Lars Dalgaard, Henriette Andersen
Suff. Jk

Åbenklasse hanner:

Mellemklasse tæver:

Hedeskov’s Eddie dk02917/2008
Ejer: Jan L. Larsen
VG ÅK Plac.1

Laika dk02029/2008
Ejer: Hanne Søgård Schultz
GMK

Højæger’s King 21572/2005
Ejer: Annnette og Erling Løfgren Nielsen
VG ÅK Plac.2

Åbenklasse tæver:

Brugsklasse hanner:

Uldjydens Luna dk07216/2008
Ejer: Ejgil Thomsen
Exc. ÅK Plac.1 1.THK CACIB BIM

Uldjydens Cato dk07224/2008
Ejer: Ejgil Thomsen
Exc.BK Plac.1 2.BHK CERT. rec-CACIB

Sita 23308/2004
Ejer: Daniel Sørensen
G ÅK
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Brugsklasse tæver:
Vesthimmerland’s Fluffy 12563/2006
Ejer: Bjarne Sørensen
VG BK Plac.1

DKK’s udstilling i Herning
den 8. november 2009

Uldjydens Gismo 12948/2005
Ejer: Finn Hartmann Nielsen
VG BK Plac.2
Dosty 05431/2006
Ejer: John Bang Mathiasen
VG BK Plac.3
Ræhrbakken’s Eran 14728/2006
Ejer: Peter Ringgaard
G BK

Dommer: Trygve Heierdahl, Norge
Hvalpeklasse tæver:

Horsia’s Miki 11039/2006
Ejer: Hans Lau Jensen
G BK

Fuglevang’s Kaila dk09228/2009
Ejer: Jørgen Poulsen
SL bedste hvalp

Juniorklasse tæver:

Pixi dk05853/2009
Ejer: Karl Johan Mikkelsen
L

Freja dk00730/2009
Ejer: Morten Ginnerup Andersen
G JK
Åbenklasse tæver:

Championklasse hanner:
Vesthimmerland’s Kaiser 12561/2006

Uldjydens Luna dk07216/2008
Ejer: Ejgil Thomsen
Exc. ÅK Plac.1 1.BTK CACIB BIM
Brugsklasse tæver:
Vesthimmerland’s Cille 12562/2006
Ejer: Jens Ole Salling
Exc. BK Plac.1 2.BTK CERT. Res-CACIB

DKK udstilling i Brøndby
d. 19-9-2009
Ejer: Charlie Lemtorp
Exc. CHK Plac.1 1.BHK CACIB, BIR, 4
plads i grp, 7 i storringen, Dansk
racevinder 2009
Brugsklasse hanner:
Uldjydens Cato dk07224/2008
Ejer: Ejgil Thomsen
VG BK Plac.1

Dommer: Adrian Landarte
Brugsklasse hanner:
Uldjydens Gismo 12948/2005
E&F: Finn Hartmann Nielsen
Exc. BK Plac.1 1.BHK CERT CACIB BIM
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Mellemklasse tæver:
Skårupegnens Amanda dk10653/2008
E&F: Morten Pedersen
VG ÅK Plac.1
Åbenklasse tæver:
Bianca dk16982/2007
E&F: Helle Demant
VG ÅK Plac.1

Elverdams Dingo dk12191/2007
E&F: Kjeld Thuesen
VG ÅK Plac.2
Elverdams Cognac 21068/2004
E&F: Flemming Eriksen
VG ÅK Plac.3
Åbenklasse tæver:

Brugsklasse tæver:

Fuglevang’s Gin 07552/2006
E&F: Finn Dupont
Exc. ÅK Plac.1 1.BTK BIR

Fuglevangs Heiki, 00525/2007
E+F: John Hansen
Exc.BK Plac.1 2.BTK CERT R-CACIB

Borremosens Joey dk08325/2007
E&F: Tom Vest-Hansen
VG ÅK Plac.2
Bianca dk16982/2007
E&F: Helle Demant
Disq ÅK
DKK’s udstilling i Hillerød den 16. august
2009
Dommer: Ivar Tang
Åbenklasse hanner:

Dermed er Heiki nu DKCH.
Championklasse tæver:
The Hazel Grouse’s B Sirocco s29852/2004
E&F: Robin Morgan
Exc. CHK Plac.1 1.BTK CACIB BIR

Anzo dk00585/2008.
Ejer: Alice Gregersen
VG ÅK Plac.1
Juniorklasse tæver:
Frida dk21461/2008.
Ejer: Johni Jarlgren
S JK

DKK’s udstilling i Brøndby
den 20. september 2009

Åbenklasse tæver:

Dommer: Ole Staunskjær

Borremosens Joey dk08325/2007.
Ejer: Tom Vest-Hansen
Exc. ÅK Plac.1 1.BTK CACIB BIR

Åbenklasse hanner:
Gysens Kleine Zlatan s43063/2007
E&F: Cecilia Lande’n
Exc. ÅK Plac.1 1.BHK BIM

Bianca dk16982/2007.
Ejer: Helle Demant
G ÅK
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FÅ DIN ARTIKEL/BERETNING
PRÆMIERET
Som nævnt tidligere i bladet, tager vi i hvert
blad de indsendte artikler op til bedømmelse,
og den bedste artikel bliver præmieret med
500,- kr.
Artiklerne / Beretningerne skal omhandle
relevant stof for bladet, det kan f.eks. være
fortællinger om hunde, jagt, natur oplevelser,
trænings oplevelser ja, alt hvad der kan
vedrører medlemmerne og deres hunde.

Danmarksmesterskabet
2009.
Søndag d. 11. oktober 2009 skulle vi deltage
i Danmarksmesterskabet. Vi skulle mødes kl.
8.30 i Eggeslevmagle forsamlingshus på
Sydsjælland. Efter navneopråb, var det af
sted til terrænerne med 8 hunde på hver af
de 3 hold. Vejret var overskyet, og kun svag
vind, men om eftermiddagen blev det til en
del sol og lidt mere vind.
2 Münsterländere var inviteret, Arne med
Fredenvejs Centa var kommet med som 2.
vinder på DMK prøven, da jeg udover at
vinde vores egen prøve, også blev 3. vinder
på DJ vinderklasse, og dermed kvalificerede
mig til DM endnu en gang. Så er det tilladt at
give invitationen videre.
Formiddagen bød på 3 slip til Heiki. I alle 3
slip gik hun stort og flot, fik vist
sekundering og god lydighed. Hun havde
en stand hun dog selv løste. I 3. Slip på en
sennepsmark, opnår hun stand ved en
remise. Hun rejser villigt, er komplet rolig i
opfløj og skud, og viser en god apport. Uha,
hvor det lunede, for det var kun nr. 2 hund
der blev skudt over. Formiddagens
afprøvninger fik sin ende, og dommeren
gennemgik kritikkerne for hundene, og for
Heikis vedkomne var den fejlfri.

Artiklen / Beretningen må max fylde en A4
side og skal være underskrevet med navn.
Send din historie til redaktøren: Sussie
Mattsson, Langholmvej 26, 5592 Ejby eller
på mail: langholmgaard@mail.dk så kommer
du med i jagten på de næste 500,- kr!
Vinderen fra dette blad får direkte besked, og
resultatet bliver offentligt gjort i næste
nummer.

For Arnes vedkomne var det gået knap så
godt. Han havde misbrugt en chance til fugl,
og havde haft 2 tomme stande, og det rakte
ikke til videre deltagelse.
Hjem til frokost i forsamlingshuset. Efter
veloverstået frokost blev de hunde der
skulle med i finalen råbt op. Der var 3 hunde
i kat. 1A (fejlfri), 4 i kat. 1B (småfejl), 3 i kat.
2A (mindre fejl) og 1 i kat. 2B (lidt større fejl),
men fælles for alle hunde var, at de kunne
opnå en præmiering på en kvalitetsprøve.
Vi kørte til Falkensteen Gods, hvor finalen
skulle forgå. Dommere startede med de
lavest rangerede hunde, og arbejde sig
herefter op til os i kat. 1A. De 2 første hunde
blev afprøvet, og efter slippet blev den ene
hund koblet, og så var det min tur.
Makkerhunden opnår hurtig stand efter jeg
har sluppet Heiki. Situationen afvikles, men
Ruhåren kan ikke styre sig, og
knaldapporterer. Surt for Palle Eriksen – men
ikke for mig. Jeg får en ny makker. Lidt efter
tager Heiki stand. Uha jeg får ondt i maven
“tænk hvis der lykkedes” tænker jeg.
Skytterne er på plads og jeg giver rejseordre.
Heiki ryger frem, men der kommer ingen fugl.
“satans” tænker jeg. Heiki søger lidt tilbage
og 3 sek. Efter ny stand. Denne gang
kommer der en fasan på vingerne, og alt er i
orden. Skytterne kommer og siger tillykke, vi
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får en lille sludder. “Hold da kæft Hilmer – nu
er DM sgu mit” tænkte jeg.
På vej tilbage til alle tilskuerne, begynder de
at klappe af mig, jeg letter på hatten, og
øjnene bliver våde. Hvor er jeg stolt og glad,
går hen og får mit velfortjente kys af
“Tudemarie”. Tudemarie er Pia, som havde
grædt af glæde da situationen var vel
overstået. Det måtte hun høre lidt for.
Dommerne arbejde lidt videre med de andre
hunde, men prøven var ved sin afslutning –
og hvilken afslutning.
Det er selvfølge stort at vinde et DM, men
når så mange hundefolk kommer og trykker
hånd, siger “tillykke”, “hold kæft hvor er det
fortjent”, “hvor er det suverænt arbejde”,
etc., så bliver det lige pludselig en titel med
meget stor substans, når man får sådan en
respekt fra de andre hundeførere.

Jagt på Højskole.
Brandbjerg Højskole tilbyder udover
jagttegns undervisning og så praktisk jagt
ligesom forstanderen også indbyder til jagt i
den del af Vejle Ådal, som høre med til
Højskolen, en bakket og meget vanskelig
skov at jage i. På årets første jagt var jægere
med mange forskellige hunde mødt, der
iblandt to Kleiner Münsterländer, kuldbrødre
fra Kennel Hopkirk.
Den første såt var et roe stykke, skytter var
placeret rundt om og flere hunde og fører gik
igennem. Pludselig tog den ene Kleiner
stand, den var desværre tom, men i den
anden siden af marken var dens kuldbrodere
trukket an og her blev en stor langhalet kok
rejst helt præcist og der var komplet ro i
opflugt og skud kokken blev skud af en af
posterne og faldt inde i skoven. Hunden var
væk lidt længe så en af deltagerne
bemærkede, nå nu er næste såt nok
gennemsøgt, sådan plejer det at være med
de Kleinere.

Men det er ikke kun en sejr for mig
personligt, men også for DMK og vores
race. Vi har med vores hunde skabt
resultater på alle de store prøver de sidste 5
år, og ringen er nu sluttet: vi har prøvet at
vinde alle prøver herhjemme. Det kan lade
sig gøre, og vi har ikke kun vundet prøver, vi
har også fået den respekt fra de andre racer,
som vi fortjener.
Selv afslutningen var selvfølgelig en stor
oplevelse, måske lidt “uvirkelig”, men
resultatet at mit avlsarbejde og min træning
har båret frugt, hvilket i sig selv er en sejr i
sejren.
Ikke uventet sluttede dagen med en
velfortjent øl i den “Grønne kiosk”, og så var
det ellers hjemad for at nyde det hele.
John Hilmer Hansen

Lidt efter kom hunden dog tilbage med
kokken og afleverede den stolt. I den
efterfølgende såt blev der nedlagt en hare
og en ræv, så det var vel begrænset hvilken
skade hunden havde gjort ved at hente
kokken.
Resten af dagen forløb med godt
hundearbejde og mere vildt til paraden, men
flere af deltagerne vendte ved flere
lejligheder tilbage til oplevelsen i førte såt.
Lige før frokosten dukkede endnu en Kliener
Münsterländer op en hvalp fra kennel
Horsia, som jo var i tæt familie med de to
andre alle tre legede og sloges på
græsplænen, så det var en fryd at se på,
hvalpen var dog for lille til at komme med på
jagt.
Imellem de andre deltagne hunde var der lidt
snæren og markering omkring vildtet, noget
der ikke forekom imellem Münsterländerne,
men nogle af deltager var dog lidt forbavset
over, at den ene Münsterländer flere gange
stjal det vildt de havde skudt og nåe ja, så
måtte jeg jo gamle mand slæbe det. Da Trold
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begyndte at slæbe af med et stykke råvildt,
som en post havde lagt fra sig, måtte jeg
dog skynde mig der hen og sige NEJ for det
ville jeg ikke også bære på.

En historie om en jagthund der begyndte at
gå til prøver …og masse af god hjælp og
held….
Vi købte i maj 2006 en KLM-han hos Kennel
Hedeskov ved Johannes Mørch. Det blev
siden til rigtig mange gode træninger, endnu
flere gode råd og også meget andet med
Johannes.
Hunden kom til at hedde Cilas og han
landede i vores familie med 2 børn – nu 8 og
10 år og dengang en ældre KLM tæve. Cilas
er min anden hund, og med den første havde
jeg forsøgt mig lidt på prøver, men hver
gang uden held. Jeg købte derfor Cilas til
jagt – og lovede på ingen måde nogen
noget, mht træning og prøver, men var da
det første år nogle gange til hvalpetræning
hos DMK i Horsens, et par gange ude ved
Johannes og til blandet træning i den lokale
jagtforening.
Lidt for sjov, men selvfølgelig også med lille
håb, tilmeldte jeg mig en lokal prøve i Grenå i
UK og en enkelt anerkendt UK. Det gik
bedst ved den lokale – men det lykkes også
at opnå en 2. Præmie på den anerkendte i
foråret 2008. Det og en god jagtsæson gav

En dejlig dag hvor racen blev repræsenteret
for både gamle og helt nye jægere.
Bent Ballegaard.

mig en eller anden naiv tro på, at Cilas godt
kunne slå til på efterårsprøverne – godt nok
nu i ÅK, hvilket jo godt kunne bekymre mig
lidt, for så skulle lydighed jo være helt på
plads og søg, fart og stil være iorden. Jeg
var rigtig heldig at flere bl.a. Johannes og
Mogens Nielsen ville bruge tid på at træne
med mig – og især Mogens havde adgang til
rigtig gode terræner. Det har helt klart
betydet noget for Cilas og ikke mindst mig at
kunne træne med erfarne og lærevillige
hundeførere. Gennem træningerne gik Cilas
sig op, han var faktisk rimelig lydig og
havde, måske med baggrund i jagten, pæn
succes med at finde og behandle fuglene.
Succesen i træning gav os mod på at
tilmelde os forårsprøverne. Vi startede
forårssæsonen på en lokal prøve i Grenå og
vi deltog i 3 anerkendte ÅK i foråret.. Cilas
gik faktisk rigtig godt og var lydig, så vi
endte med en lokal 1. Præmie – og et 0, en 2.
og en 1. Præmie….
Det gav jo for alvor blod på tanden, faktisk
også ved Johannes, som sagde – “så skal
du jo have schweiss på ham også…” Det
resulterede igen i nogle træninger ved
Johannes – og god kaffe og kage ved Conni.
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Cilas gik undervejs gået sine spor fint, men
han måtte koorigeres lidt til at tage det
alvorligt nok , måske fordi han havde nemt
ved det?. Jeg selv blev til gengæld pænt
usikker dagen før prøven og ringede til
Johannes, der venligt som altid sagde, at
han troede nok at vi klarede den – og han
iøvrigt syntes min plan om blot at hænge
fast i remmen lød fornuftig (vel en pæn måde
at sige “stol på hunden” på). Jeg var godt
nok nervøs undervejs, jeg opdagede det
ved, at jeg gennem lange passager i skoven
næsten ikke trak vejret (det blive man faktisk
pænt forpustet af)….. men planen var god
nok, for pludselig stod vi ved dyret – og alt
var som det skulle være.
På vej hjem ringede jeg lidt stolt til
Johannes, som først lyttede venligt og så
sagde “At nu er det næste S&A”. Over
sommeren gik jeg så igang med S&Atræning . Jeg vil være ærlig og sige at det
voldte mig nogle vanskeligheder, ikke at
Cilas ikke kunne apportere, men han havde
jo fortrinsvist lært det på jagt, så han var
mildt sagt uartig med sine afleveringer. Det
var første gang jeg havde egentlige
vanskeligheder, så jeg gik forsigtigt, men
forholdsvist konsekvent, frem og trænede
flere gange med Johannes – og følte lige så
stille at jeg “næsten” fik styr på det. Cilas og
jeg mødte op til S&A i Give. Det gik fint med
slæb og vand, der fik vi fuldt hus. Når jeg så

tænker tilbage så slækkede jeg nok lidt på
min koncentration ved duerne. Cilas fik godt
nok dem begge hjem i OK tid – men
afleveringen var på jorden – men, puha de 7
points fik vi – så S&A var hjemme.
I efteråret opnåede Cilas sin anden 1. præmie
– så nu er vi pludselig i vinderklasse. Jeg
skriver dette med en vis ydmyghed – for jeg
ved godt at der udover træning og en
fornuftig hund, også skal masse af held til –
og også fordi jeg lige nåede at deltage i
efterårets vinderklasse i Nørager – og der
begik jeg flotte flotte førerfejl, skulle jeg
hilse at sige….
Jeg har selvfølgelig også trænet med andre
undervejs, DMK Horsens m.fl. og overalt
har jeg mødt positive, venlige og
hjælpsomme hundeførere – dejligt! – og tak
for det. Jeg har derigennem oplevet værdien
af, at træne med andre og høste af deres
erfaringer. Jeg tænker at det er en super god
ide at søge og lytte til andres råd, for
derigennem at finde sin “sin egen stil”, som
passer til en – og den hund man har.
Cilas og jeg er nu godt igang med
jagtsæsonen – og igen er det dejligt at høste
fordelene at både apportering,- mark- og
schweisstræningen, og det er virkeligt
dejligt at gå på jagt med en fornuftig trænet
jagt- og prøvehund.
Venlig hilsen Flemming Kristensen
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AKTIVISTEN
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

Her kan du også tilmelde dig vores mailservice,
så vil holde dig opdateret med nyheder,
træninger, ændringer, etc. Klik på linket der
findes på forsiden på hjemmesiden (næsten et
krav)
Har du yderlige spørgsmål, er de velkommen til
at kontakte os.

Aktiviteter:

En glædelig jul og et godt nytår til alle.

StudieKreds Sjælland har indtil videre planlagt
følgende aktiviteter i 2009.

Bornholms-området

Rævemotivation - indlæring.
Afholdt
DMK-apporteringstræning.
Afholdt

Kontaktperson:
Paul Baunkjær
Skørrebrovejen 21,
3720 Aakirkeby
Tlf. 56 97 19 82
E-mail: p-a-baunkjaer@mail.dk

DMK Sjællandske apporteringsprøve
Afholdt

Aktiviteter:

Udtagelse til racedyst:
Afholdt

Racedyst på Bornholm 2009Søndag den 23.
august 2009 afholdt DJ jagthunde-instruktører
på Bornholm den årlige racedyst for alle
jagthunde typer. Racedysten blev i år vundet af
Kleiner Münsterländer med 260 point med F1
Labrador 2 på andenpladsen med 241 point og
Golden Retriever på tredje pladsen med 238,5
point. Maksimum point der ville kunne opnås
var 302 point.De fire ekvipager der
repræsenterede Kleiner Münsterländer var:Assi
08398/2004, med fører Jørn JohansenEmma,
11560/2007 med fører Keld Juul
MadsenHorsia’s Laika (Cassie) 10588/2006, med
fører Mogens EllebyMünsterledet’s Corty
05209/2006, med fører Niels KraemerDer blev i
år dystet i følgende discipliner:·
Kaninslæb 250 m. med et knæk, 2 hunde ·
Apportering med distraktion. Der kastes en due
der skal apporteres. Når hunden når ud til duen,
slæbes der en anden due på tværs umiddelbart
foran hunden. 2 hunde (der ikke har kaninslæb).·
Apportering på vand (2 emner udlagt), 1 hund·
Apportering på vand (1 emne udlagt + 1 emne
udkastet ved returnering med 1. emne), 1 hund·
Lydighed. 1) Dæk og sit under gang. 2) Fælles
afdækning hvor førerne går ind i skoven, og efter
30 sek. afgives der skud, efter yderligere 30 sek.
går førerne tilbage til hundene, når alle førerne er
ved deres hund giver dommer besked at hundene

Træninger/prøver der endnu ikke er fastlagt:
Vand og slæb træning.
Ræveslæbsprøve
Fuldbrugsprøvetræning.
Evt. schweisstræning.
Schweisstræning
Der er ikke fastlagt noget kursus endnu. Skal du
på schweissprøve i 2009, så skriv en mail til
John Hilmer. Hvis der er et behov for et kursus,
vil vi prøve at lave et sådan.
SKS tilbyder IKKE almen indlæring, det skal
foregå i områderne. Der visse krav til de hunde
der kommer til de forskellige træninger, kravene
kan du finde på hjemmesiden.
Alle træninger koster kr. 50,- pr. gang.
Tilmelding til de ansvarlige for træningen. Alle
oplysninger findes på vores hjemmeside.
Nærmere oplysninger om træningerne, sted, mm
opdateres løbende på SKS egen hjemmeside
www.fuglevang.dk/SKS/SKSforside.asp

Resultater:
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må indtage plads positionen. 4 hunde·
Apportering (7 emner, herunder 1 ræv, fra et
30x30 m. felt på max. 4 minutter), 3 hunde·
Apportering på tid (4 duer udlagt i skovbryn, og
4 duer udlagt på åbent stykke) max. 2 duer pr.
hund). 4 hundeAlle disciplinerne gennemføres
med 1 hund ad gangen, på nær den fælles
afdækning på lydighed. Vores hunde var således
alle i aktion 4 eller 5 gange.Mvh.DMK
Bornholm.

Første træningsdag er lørdag den 9. 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 syv
lørdage begynder vi kl. 11.00.
Kurset strækker sig over 8 lørdage. Sidste
træningsdag er den 27. februar. 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 forventes
afholdt lørdag den 6. marts i Vallensbæk
Jagtforening. Fra kl. 09.00 er der fælles morgenkaffe
og indskrivning. Prøven starter kl. 10.00
Morgenkaffe med brød 30 kr. Gebyret for denne
prøve er 50 kr. Der bliver også mulighed for
fællesspisning, nærmer om dette, samt prøve dato.
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.

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

Resultater:

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

Aktivistvalg
Lørdag d. 27. 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 15. marts starter træningen kl. 17.30.
de efterfølgende 7 mandage starter træningen kl.
18.00. Bemærk ingen træning d. 5. April.
Kurset strækker sig over 8 mandage. Det forventes
at grunddressur/lydighed er på plads til dette
kursus!!
Mandag den 10. maj er sidste træningsdag, hvor
der vil være familiedag og grillen tændes. 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)
Husk gyldig vaccinationsattest og forsikringsbevis,
hvis du ikke har deltaget i lydighedskurset.

Aktiviteter:
Lydighedskursus
Når jagtsæsonen er ved at være slut, så har du
måske bemærket, 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 og unghunde.

Hvalpe- og unghundetræning
Første træningsdag er onsdag den 4. august kl.
17.30. Sted: Lige først på Korsdalsvej fra
Roskildevej i Rødovre (ved den gamle rideskole).
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AKTIVISTEN
Nordsjælland-området

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 24. 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

Kontaktperson:
Niels Laugesen
Søndermarksvej 132500
ValbyTlf: 31 22 30 69
Fax: 49 21 20 31
E-mail: nll@bygfs.dk

Nyt
område!

Aktiviteter:

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
Resultater:
I ønskes alle en god jul samt et godt nytår.
På DMK-Københavns vegne
Ulrik Bach Pedersen,
Resultater:

Roskilde-Hvalsø-området
Kontaktperson
John H. Hansen
Fanøvej 7, 4060
Kirke Såby
Tlf: 26 20 17 07/ 46 49 17 97
E-mail: hilmer@mail.dk
Aktiviteter:
Følg med på www.hojagt.dk der får du yderlige
informationer.
Resultater:

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
Aktiviteter:
Resultater:

Fyn-området
Kontaktperson
Søren Friis-Holm
Daugårdsvej 1,
5856 Ryslinge
Tlf. 28 73 00 27
E-mail: fodterapeut.s@gmail.com
Aktiviteter:
Resultater:

Sønderjylland-området
Kontaktperson
Tage Lassen
Alssundvej 17
6400 Sønderborg
Tlf. 74 48 69 31 /40 94 53 08
E-mail: tcl@dyb-net.dk
Aktiviteter:
Resultater:

Vejle-Horsens-området
Kontaktperson
Tommy Kjær
Hovmarksvej 196, Stensballe,
8700 Horsens
Tlf. 75 65 79 73
E-Mail: t.kjaer@stofanet.dk
Aktiviteter:
Resultater:
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Ribe-området

AKTIVISTEN
Herning-området

Kontaktperson
Per Madsen
Lykkegårdsvej 14-0,
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 07 08 / 23 27 71 90
E-mail: jp.madsen@esenet.dk

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

Aktiviteter:

Aktiviteter:

Program for 2010:

Lydighedstræning

Lydighedstræning.
Vi starter op søndag d. 17/1-2010 kl. 14.00 ved
måde hundehus i Esbjerg.
For nærmere information, så kontakt aktivist
Per på telefon 75120708. efter kl. 15.00
Vi starter op i 2 hold.
Hvalpe/unghunde let øvede (hvis mange hvalpe,
stater vi et specielt hvalpe hold op)
Øvede hunde.
Pris 250 kr.

Vi starter søndag d. 17/1-2010 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. 24/1. d.
31/1. d. 7/2. d. 14/2. d. 21/2. d. 28/2. afslutning
d. 7/3.

Apportering.
Vi starter torsdag d. 15/4 kl. 18.30. herefter 8
torsdagen, inkl. afsluttende prøve
Unghunde/Let øvede
Øvede hunde
Pris. 250 kr.
Vand, slæb og apporteringstræning.
Tirsdage kl. 19.00.
D. 20/7. d. 27/7. d. 3/8. d.10/8.
Pris 250 kr.

Apportering
Vi starter tirsdag d. 13/4 kl. 19.00. De
efterfølgende træningsdage er: d. 20/4. d. 27/4. d.
4/5. d. 11/5.
d. 18/5. d. 25/5. d. 1/6. d. 8/6. Afslutning d. 15/6
Vand-, slæb- og apporteringstræning

Tilmeldinger til div. hold kan ske til aktivist Per.
1. Gang medbringes vacc. Samt betaling til div.
hold
Vi Ønsker alle vores medlemmer Rigtig glædelig
jul, samt et godt nytår.
Tak for den store opbakning i 2009, vi ser frem
til 2010

Tirsdage kl. 19.00. D. 20/7. d. 27/7. d. 3/8. d. 10/
8
Husk DJU apporteringsprøve i Egeris d. 26/
6 med udtagelse til den jyske racedyst.
Resultater:

Ribe Området.
www.dmkribe.dk

Resultater:
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AKTIVISTEN
Holstebro-området
Kontaktperson
Lars Elkjær Larsen
Algade 7, Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf.: 25 17 07 19
E-mail: laelk@ap-company.eu
Aktiviteter:
Området har planlagt følgende program for 2010:
Vi afholder medlemsmøde Onsdag d. 6. Januar kl.
19.00
Mødested: klubhuset på skydebanen
Ringkøbingvej Holstebro.
Her vil vi fortælle om året der gik, og
træningsprogrammet for 2010.
Ordet er frit, og vi vil forsøge at svare på de
spørgsmål der stilles.
Kalender med alle trænings datoer udleveres.
Vi vil vise en film eller to under kaffen.
Der kan købes øl, vand, kaffe og kage.
Lørdag d. 9 Januar kl. 13.00.
starter vi lydighedstræningen.
Mødested: klubhuset på skydebanen
Ringkøbingvej Holstebro.
Der trænes i følgende klasser.
Hvalpe, unghunde, klasse 1. de øvede og klasse 2
de meget øvede
Træningen fortsætter hver lørdag frem til d. 27
februar hvor vi vil holde afslutning.
Marktræning.
For de der skulle have interesse i at træne deres
hund til de anerkendte markprøver.
Er der marktræning følgende søndage.
7, 14, 21 og 28. februar.
Mødested: klubhuset på skydebanen
Ringkøbingvej Holstebro.
Tirsdag d. 6. april kl. 18.00 starter vi træningen
igen.
Mødested: Syd terrænet imellem Nr. Felding og
Hestbjerg.
Denne træning er en forsættelse af vinterens
træning dog med fokus på apportering.
Der trænes i de samme klasser.
Træningen fortsætter frem til d. 1 Juni hvor vi
vil holde afslutning.

Regionsprøve.
Lørdag d. 5. juni vil vi forsøge at genoplive
regionsprøven.
Tirsdag d. 3. august starter vi op igen.
Mødested: Syd terrænet.
Der trænes på følgende datoer.
3/8, 5/8, 10/8, 12/8, 17/8, 19/8, 24/8 og 26/8.
Der trænes i de samme klasser samt slæb og
apportering.
Marktræning:
For de der fik blod på tanden er der marktræning
på følgende datoer i August.
8, 15, 22 og 29. august.
Vi vil gerne sig tak for sæsonen 2009.
Tillykke med alle de fine resultater i har opnået
med jeres hunde, såvel lokale som anerkendte.
Vi glæder os alle til at se jer igen i 2010 og husk
lige at tage jeres nabo eller jagt kammerat med.
Hos os er der adgang for alle uanset race med
eller uden stambog.
Glædelig jul og et godt nytår ønskes af
aktivisterne i JFU/DMK.
Resultater:

Grosser Nyt
Kontaktperson:
Hanne og Lars Hesseldahl Hansen
Aborgvej 58
5610 Assens
Tlf. 64714977
Aktiviteter:
Resultater:
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Viborg-området

AKTIVISTEN
Thy Mors-området

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

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

Aktiviteter:

Aktiviteter:

Program 2010:

Medlemsmøde den 6. januar 2010
Hos Morten Mortensen, koralvej 2, Østerild kl.
19.00
Velkomst.
V /Finn Pedersen
Resultater.
Et udpluk v/ Peter
Regnskab.
V / Johnny
Aktivistvalg.
Alle er på valg.

Medlemsmøde:
28. januar kl. 19.00 vil der være medlemsmøde i
Peter Madsens Jagtstue
Hesselbjergvej 12, Finderup 8800 Viborg.
Opstartsmøde:
28 januar kl. 20 - efter medlemsmødet - vil der
være opstartsmøde for
den forestående indendørs dressur. Mød op uden
hund og tilmeld dig og hunden.
Indendørstræning
Indendørstræning starter torsdag den 4. februar
og varer til d.18. marts. Det foregår
i Peters lade, Finderupvej 12, 8800 Viborg.
Unghunde trænes fra kl. 19 - 20
Åbenklasse trænes fra kl. 20 - 21
Lydighed og apporteringstræning
Opstart er torsdag d. 15/4 kl. 19.00 på
Klostermarken i Viborg for både unghundeklasse
og åbenklasse. Vi ser frem til at se såvel nye som
gamle hundeførere. Der trænes 8 torsdage og
sidste træningsgang er den 3/6.
Afslutning på lydighed og apportering
Afslutning på lydighed og apportering finder
sted på Klostermarken lørdag d. 13/6 fra kl. 9.00,
hvor foreningen vil være vært ved en øl/sodavand
og en sandwich.
Vel mødt
Aktivisterne

Resultater:

10. januar Lydighedstræning i Kronborg
Plantage. Kl.10.00
Vi kører træning frem til den 28. 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 mon ikke den
jagtsæson, som er ved at tage sin afslutning har
vist at, lydigheden måske trænger til en lille
opstramning.
Prisen for dette kursus er 250,00 kr., som betales
en af de første gange
14 april til 26 maj
app.-træning i Østerild
D.M.K.-D.J.U.
Markprøvetræning: den 14 og 21. februar
efter dressurtræning,
Hvis vejret tillader det kører vi til 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 17 og 24.januar mødes vi på
træningspladsen kl. 900 hvor vi lægger spor og
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AKTIVISTEN
Nordjyllands-området

efter dressurtræningen skal vi prøve at udrede
dem.
6 marts
Lokal markprøve Thy-jagthundeklub

Orienter jer om, hvornår de lokale
jagthundeklubber starter med lydighedstræning.
Og mød op og støt dem, for hundens og jeres
egen skyld. (Husk jo mere vi arbejder med
hundene, jo bedre skulle det gerne blive ), så vi
kan også præsentere vore hunde på bedste vis.
30 marts
Opstart af lydighedstræning Thy –
Jagthundeklub
20. juni FAMILIEDAG
Ved Østerild spejder hus, vi gentager succesen
fra tidligere år. Kom og vær med til en dejlig dag,
hvor vi slår gækken løs.
Det er i år den sekstende sæson vi starter på og
det vil blive fejret med forskellige tiltag.

Kontaktperson
Thorkild Helgesen
Ellerhammersvej 71,
9430 Vadum
Tlf. 21 21 59 90
E-mail: thorkildh@ofir.dk
Aktiviteter:

Resultater:

Himmerlands-området
Kontaktperson
Gert Gandrup
Enshøjvej 7, Mejlby,
9610 Nørager
Tlf. 98 65 12 75
E-mail: ggandrup@mail.dk
Aktiviteter:

15. juni
Opstart V.S.A. Thy -Jagthundeklub
Resultater:
Schweiss prøve DMK
Lørdag den 7. august afholder området anerkendt
schweiss prøve i Østerild plantage.
Hvis der er spørgsmål eller andre ting er I
velkomne til at kontakte en af aktivisterne.
Og HUSK!! når der resultater som I ønsker bragt
i klubbens medier skal de sendes til Peter, så
hurtig som muligt.

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

VOV-VOV-VOV

Aktiviteter:

GØR SOM DIN JAGTKAMMERAT , VÆR AKTIV !!
VI SES

Resultater:

Resultater:

Opmærksomheden henledes på, at p.g.a den større mængde stof,
må vi henvise såvel hvalpenyt som hanhunderegistret til hjemmesiden

www.dmk-online.dk
Ligeledes er enkelte indlæg blevet udsat til næste nummer
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