Münsterländeren
Klubblad for Dansk Münsterländer Klub

38. ÅRGANG NR. 1 - FEBRUAR 2013 www.dmk-online.dk

FORSIDEBILLEDET
På forsiden af dette nummer er et billede af en skøn Grosser Münsterländer
hvalp DK13641/2012 Nele Von Hoxfeld.
Læs hendes historie på side 18.

Dansk Münsterländer Klub
informerer
Primo december 2012 oplyste en opdrætter DMK om, at
hans dyrlæge ved ultralydsskanning havde konstateret PKD
(Polycystic Kidney Disease) hos hans avlstæve og to af dennes
afkom.
Opdrætteren oplyste endvidere på sin hjemmeside om
dyrlægens diagnose.
Siden har DMK i tæt samarbejde med DKKs dyrlæge Helle
Friis Proschowsky og LIFE (tidligere KVL) arbejdet på at få
bekræftet eller afkræftet diagnosen PKD.
Her primo februar 2013 er tæven og de to stk. afkom
undersøgt på LIFE i Danmarks mest moderne skanner af
nogle af landets mest kompetente dyrlæger, ligesom der er
udtaget urin- og blodprøver fra alle tre hunde. Alle
skanninger og test udelukker PKD og andre sygdomme på de
tre hundes nyrer. Alle tre hunde er erklæret sunde og raske.
DER ER ALTSÅ IKKE KONSTATERET PKD HOS DEN
DANSKE POPULATION AF KLEINER MÜNSTERLÄNDERE.
10.2 2013
Henrik Raae Andersen
Formand DMK
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Udkommer fire gange om året:
Uge 9, uge 20, uge 35 og uge 48.
Alt stof til Münsterländeren sendes
via mail eller alm. post direkte til
redaktøren. Stoffet foretrækkes leveret
i et gængs form (f.eks. Word). Billeder
vedlægges seperat i højst mulig opløsning.

DMK’s hjemmeside redigeres og
opdateres af:
Johannes Mørch
Pindstrupvej 19
Hedeskov
8410 Rønde
E-mail: johs.m@mail.dk /
medier@munsterlanderen.dk

Ansvarshavende i henhold til presseloven:
Peter Ringgaard
Solbakken 12, Ræhr
7730 Hanstholm
Tlf. 97 96 51 14
E-mail: Aasepeter@privat.dk

Stof til hjemmesiden sendes til
redaktøren direkte via email.
Billeder vedlægges seperat.

Redaktør:
Sussie Mattsson
Langholmvej 26
5592 Ejby
Tlf. 40 36 16 35
E-mail: langholmgaard@gmail.com /
medier@munsterlanderen.dk

Stof til Jagthunden sendes til:
Pia Nielsen
Slettenvej 12
Fannerup
8586 Ørum Djurs
E-mail: hundeweb@gmail.com /
medier@munsterlanderen.dk
Meget gerne skrevet i Word direkte
med e-mail. Billeder vedlægges
seperat.
Benyt meget gerne den fælles
email adresse:
medier@munsterlanderen.dk,
hvorved du på en gang skriver til
alle klubbens medier.

Sidste frist for indlevering af materiale til næste udgave er den 15. april
2013.

Redaktionen modtager meget gerne
indlæg og artikler til optagelse.
Tryk: Mediehuset Mors
Oplag: 1.000 stk
Menings bevarende citater og gengivelser er tilladt, men kun med kilde
angivelse.
Postgiro nr: 3 13 18 90
Blad nr: 9543
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Formand:
Henrik Raae Andersen
Lunderødvej 82, Marup
4340 Tølløse
59 18 66 65
elverdams@adslhome.dk

Næstformand:
Peter Ringgaard
Solbakken 12, Ræhr
7730 Hanstholm
97 96 51 14
aasepeter@privat.dk

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

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

Øvrige:
Tine Broen Nielsen
Nihøjevej 25, Ø.Hornum
9530 Støvring
24 25 77 27
tinebroen@live.dk

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

Suppleant Sjælland:
Lars “Sigurd” Vandborg
Rørvigvej 35
4500 Nykøbing Sj.
24 63 33 87
sigurd@nyka.dk

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

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

Revisor:
Christian Nøhr Hansen
Hyldebjergvej 23
4339 Hvalsø
46 37 36 87 / 23 30 36 87
cnh@post.tele.dk

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

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

Avls vejledning:
Kleiner Ml:
Gunnar Bertelsen
H.C. Andersensvej 10
7000 Fredericia
75 92 82 09
helgun@os.dk

Kleiner Ml:
Palle Jørgensen
Illebøllevej 38
5900 Rudkøbing
62 57 17 44 / 61 71 59 44
tina-palle@mail.tele.dk

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

Markprøve udvalget:
Carsten Trøjborg
Jan Nielsen
Lars Pedersen
Lars “Sigurd” Vandborg

Informations udvalget:
Johannes Mørch
Peter Ringgaard
Pia Nielsen
Sussie Mattsson

Korrdinations udvalget:
Lars Pedersen
Tage S. Nielsen
Tine Broen Nielsen

Udstillings udvalget:
Eva Nørdrup Bruhn
Pia Nielsen
Charlie Lemtorp
Peter Ringgaard
Tine Broen Nielsen

Uddannelses udvalget:
Morten Vestergaard
Henrik Raae Andersen
Peter Ringgaard
John Hilmer Hansen
Michael Larsen
Jens Brandt Andersen

DMK’s repræsentation:
FJD’s bestyrelse:
Henrik Raae Andersen

Præmieglas og Diplomer:
Peter Ringgaard

FJD’s udstillings-komité:
Charlie Lemtorp
Tine Broen Nielsen

Kontakt til udenlandske
klubber:
Henrik Raae Andersen
Salg af klubeffekter:
Erik Lillesøe

Lov udvalget:
Henrik Raae Andersen
Peter Ringgaard
Morten Vestergaard
Efterskuds udvalget:
Peter Ringgaard
Carsten Trøjborg
Michael Pedersen
Pokaler og Propositioner:
Lars Vandborg
Jan Nielsen
DMK’s arkiv 1968-96:
Edmund Andersen

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

Roskilde-HvalsøOmrådet:
Formand:
Christian Nøhr Hansen
Hyldebjerg 23
4330 Hvalsø
46 37 36 87 / 23 30 36 87
cnh@post.tele.dk
Kontaktperson:
John Hilmer Hansen
Fanøvej 7
4060 Kr. Søby
26 20 17 07
hilmer@mail.dk

Øvrige:
Morten Vestergaard
Flådevej 25
4040 Jyllinge
22 17 40 05 / 46 73 40 05
morten@vestergaard.at
Michael Pedersen
Gårdvejen 2,
4500 Nykøbing Sj.
59 30 57 24 / 25 17 60 74
Arne Nielsen
Fredensvej 17,
4295 Stenlille

Nordsjælland-området:

Odsherred-området:

Kontaktperson:
Lars Pedersen
Østergade 7
5881 Skårup
23 80 80 67 / 62 23 25 50
larstine@skaarupmail.dk
Øvrige:
Birger Weinholdt
Lupinvej 85
5210 Odense NV
66 16 19 70
Carsten Henriksen
Møllegyden 22, Skydebjerg
5560 Årup
40 40 87 43
murermester-casten@
henriksen.mail.dk
Per Fischer Hansen
Espestok 66
5210 Odense NV
hellhansen@vip.cybercity.
dk
Michael Larsen
Elmevej 28
5210 Odense NV
25 67 51 43
l-michael@jubii.dk
Lars Thunberg
Bønderskovvej 1
5550 Langeskov
22 11 21 44
larsthunberg@email.dk

Kontaktperson:
Lars “Sigurd” Vandborg
Rørvigvej 35
4500 Nykøbing Sj.
24 63 33 87
sigurd@nyka.dk
Kasserer:
Gitte V. Larsen
Brændtvej 3
4573 Nr. Asmindrup
59 32 44 70
Øvrige:
Svend Erik Fritzen
Kausgårdsvej 5
4560 Vig
23 34 77 30 / 59 32 45 35
Michael Pedersen
Gårdvejen 2
4500Nykøbing Sj.
25 17 60 74

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

Niels Laugesen
Gefionsvej 78
3000 Helsingør
31 22 30 69
nll@bygfs.dk
Jan Heimann
Gl. Hellebækvej 55
3000 Helsingør
29 49 99 24
jheimann@microsoft.com

Fyns-området:

Nordjyllands-området:
Kontaktperson:
Thorkild Helgesen
Ellehammervej 71
9430 Vadum
21 21 59 90
thorkildh@o4.dk
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AKTIVISTER
Øvrige:
Niels Peder Greve
Kuhlausvej 6
9200 Aalborg SV
50 50 54 02 / 98 18 16 00
jetteogniels@gvdnet.dk
Benny Elmengaard
Rebildparken 142
9220 Ålborg Ø
29 85 86 07 / 98 35 07 07
elmengaard@gmail.com
Jens Brandt Andersen
Kystvej 118
9490 Pandrup
20 93 16 96
jensbrandtandersen@
hotmail.com
Johan Knakkergaard
Præstegaardsvej 38
8440 Aabybro
40 19 87 26 / 98 26 86 85
prietzmann@tdcadsl.dk
Lisbeth Andersen
Kystvejen 118
9490 Pandrup
20 93 16 96
lian9400@gmail.com
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Anders P. Christensen
Grønningen 2
6969 Ulfborg
97 49 25 39
anders.homann@mail.dk

Herning-området:

Kontaktperson:
Verner Vestergaard
Nørholmvej 11, Hoven
6880 Tarm
60 49 02 09 / 75 34 32 61
akerstedt@mail.dk
Ronald Jensen
Egeris Møllevej 6
6920 Videbæk
51 20 02 81 / 97 17 84 64
annegrethe.larsen@
holstebro.dk
Jytte Thomsen
P.O. Pedersensvej 5
7500 Holstebro
97 42 92 96
egt@webspeed.dk
Gustav Klemmensen
Plantagevej 6
Vorgod Østerby
6920 Videbæk
Himmerlands-området: 50 95 31 01
betina-gustav@mail.dk
Kontaktperson:
Tine Broen Nielsen
Jacob Mærsk Jensen
Nihøjevej 25
Brejninggårdsvej 22
Øster Hornum
6920 Videbæk
9530 Støvring
29 66 44 22
24 25 77 27
kennel-vestjyden@live.dk
tinebroen@live.dk
Thy-Mors-området:
Bjarne Sørensen
Carsten Mogensen Eriksen
Smedevænget 8
Grønlundsvej 4
9620 Ålestrup
7700 Thisted
24 25 57 85
60 65 69 90
Jan Larsen
carstenoggudrun@hotmail.
Møllevej 22
com
9240 Nibe
Finn R. Pedersen
40 37 83 28
J.P. Jacobsengade 6
Kenneth Posselt
7700 Thisted
Lille Ardenvej 1
21 76 69 73 / 97 92 68 73
9510 Arden
kmax@pedersen.mail.dk
21 83 19 29
Kontaktperson:
Holstebro-området:
Peter Ringgaard
Solbakken 12, Ræhr
Kasserer/kontaktperson:
7730 Hanstholm
Flemming Helgesen
40 47 84 22 / 97 96 51 14
Nordsvinget 4B
asepeter@privat.dk
Nørre Felding
7500 Holstebro
60 64 55 07

Kasserer:
Johnny Nørgaard
Bjergaardsvej 7, Heltborg
7760 Hurup
51 20 36 16 / 97 96 51 14
Leif Jensen
Grønlandsvej 28
7700 Thisted
23 35 81 98 / 97 92 50 68
jensen28@pc.dk

Viborg-området:
Kasserer/Kontaktperson:
Peter Madsen
Hesselbjergvej 12
Finderup
8800 Viborg
86 64 73 07
Øvrige:
Kristian Jensen
Transbærvej 7
8800 Viborg
86 62 82 42
jetteogkristian@mail.dk
Jan Germansen
Brombærvej 6
8840 Rødkærsbro
87 51 41 45

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

AKTIVISTER
Vejle-Horsens-området: Mona H. Storgaard
Kontaktperson:
Jens Kongaa
Tånongvej 14, Ris
8660 Skanderborg
22 79 75 18
jens.kongaa@trug.dk
Kasserer:
Jesper Boldsen
Frydsvej 42
8700 Horsens
75 61 60 28
jc.boldsen@gmail.com
Øvrige:
Bjarne Hopkirk
Sten Blichersvej 5
8700 Horsens
75 62 94 45 / 97 92 68 73
rzepahopkirk@stofanet.dk
info@kennelhopkirk.dk
Tommy Kjær
Hovmarksvej 196
Stensballe
8700 Horsens
75 65 79 73
t.kjaer@stofanet.dk
Knud Olsen
Søndervangen 17, Korning
8700 Horsens
26 33 31 75
giggeogknud@teliamail.dk
Nicole L. Solgaard
Bøgevænget 6
8362 Hørning
29 90 36 13
nicole@postkasse.com
Michael Bjerregaard
Trekronervej 3
8662 Kjellerup
40 81 51 33
s.m.bjerregaard@gmail.
com

Esbjerg og Omegns
området:
Kontaktperson:
Per Madsen
Lykkegårdsvej 14-0
6700 Esbjerg
23 27 71 90 / 75 12 07 08
jp.madsen@esenet.dk

Karl Jensens Vej 16
6731 Tjæreborg
21 92 00 30
m.storgaard@me.com
Christine Husum
Roustvej 151
6818 Årre
51 61 39 43
ceh@ramboll.dk
Mogens H. Pedersen
Grønvangsvej 1 st.
6700 Esbjerg
26 70 75 81 efter 17.00
mhp@esenet.dk

Sønderjyllands-området:
Kontaktperson/Kasserer:
Tage Lassen
Alssundvej 17
6400 Sønderborg
40 94 53 08 / 74 48 69 31
tcl@dyb-net.dk
Øvrige:
Charlie Lemtorp
Sydvej 2
6470 Sydals
40 27 78 12
chsl@se.dk

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

Bornholms-området:
Bornholmsområdet har
pt ingen aktivister.
Resultater kan dog stadig
sendes til:
Niels Kramer,
nik@bornholmstrafikken.
dk
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Grosser Stævne 2013

i Nationalpark Thy
Lodbjergvej 39, 7755 Bedsted

X

Lørdag den 06.04.2013 kl. 09.00
Tag hele familien med!
Morgenkaffe -- Parole -Schweiss hundefører kommer og fortæller/viser
hvordan han arbejde med hunden.
Efterfølgende udlægning af schweiss , og mulighed
for at gå schweiss spor
Apportering af duer, kanin, ræv og ænder
Mulighed for at prøve hunden på mark
Efterfølgende udflugt til Nationalparken og
Lodbjerfyr.
Frokost med produkter fra Thy
Hundesnak om kommende aktiviteter for Grosser !
nu ere
Münsterlænder
g
e
ed ta
er del
l
l
Afslutning kl. ca. 15.00 med kaffe og kage n a GE
re N
de MA
n
Evt. overnatning fredag kan anvises
ale ave
k
h
i
ds rne t!
y
Tilmelding senest den 24.03.2013 kr ge nde
t vil la
Deltagerpris ca :100 kr
Sæ Vi ele
- ah
fr

Carsten Eriksen Thisted tlf. 60656990
Mail:carstenoggudrun@hotmail.com
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Dansk Münsterländer Klub´s
Schweissprøve 2013 ved Horsens
Lørdag den 20. april, kl. 9,00
Anmeldelsesfrist: Senest den 10. april 2013.
Tilmelding: Skal ske på DKK anmeldelsesblanket, som fås ved
henvendelse til DKK´s kontor, eller downloades på DKK´s hjemmeside (aktiviteter/schweissprøver), hvorfra DKK´s prøveregler også kan
downloades.
Tilmelding sendes til prøveleder.
Gebyr sendes til Nordfyns Bank Reg. Nr. 6863 Konto 1036727.
Prøvegebyr:
		
		

Remarbejde, 3 timer 400 m 400,00 kr.
Remarbejde, 20 timer 400 m 450,00 kr.
Rapportering, 100,00 kr

Terræn:
Bjerge og Rold skovparter, Skov og Naturstyrelsen, 		
Trekantområdet.
Mødested:
Den røde barklade ved Bjerge skov,
		kørselsvejledning tilsendes.
Deltagere:
maksimum 14 hunde – DMK medlemmer fortrinsret
		
indtil 31. marts.
Der laves 3 timer + evt. rapportering samt 20 timers spor a 400 m.
Dommere:

Bent Jacobsen og Steen P. Johansen

Hjælpere:
Trøjborg

Peter Mortensen, Birger Sørensen samt Carsten

Prøveleder: Jens Foldager
		
Overholm 22 B, Hatting
		8700 Horsens
		
75653502 / 40536963
		foldager@foldager.com
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Schweissprøve Sjælland 27-4-2013
Dansk Münsterländer Klub afholder schweissprøve
lørdag d.27-4-2013
i Kongelunden på Amager.
Det er muligt at tilmelde 3 t. og 20 t./400 m. Find regler og tilmeldingsblanket på www.dansk-kennel-klub.dk. Brug bjælken ”aktiviteter”
dernæst ”schweissprøver” eller kontakt prøvelederen.
Dommere: 		
Optagelse på prøven:
Max. antal deltagere:
Anmeldelsesfrist:
Gebyr: 			
			
Indbetaling : 		
Mødetid og sted:

Niels Christoffersen og Kristian Graversen
Bekræftes af prøveleder
12, medlemmer af DMK har fortrinsret
1-4-2013
3 t.: 450 kr., 20 t.: 500 kr.
– tillæg rapportering 100 kr.
Regn r. 5501 konto nr. 5080001147
Oplyses af prøvelederen ved optagelse på prøven

Prøveleder: 		
Kristian Graversen
		
Fælledvej 240
			2791 Dragør.
			
Tlf.: 40 95 89 48

GENERALFORSAMLING:
DMK afholder generalforsamling
lørdag den 22.06.13
Det bliver igen i år på Fjelsted Skov Kro, 5592 Ejby
Nærmere info i næste nummer.
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Schweissprøve i
Dansk Münsterländer Klub
regi.
400m/3 timer & 400m/20 timer, med mulighed for rapportering.
Lørdag 04.05.2013 kl. 09.00, i Blåbjerg Plantage.
Naturstyrelsen – Blåvandshuk er arealsponsor for prøven.
Tilmelding: Senest 15.04. 201313
Mødested:
Parkeringspladsen ved Blaabjergstenen. 			
		
(Kørevejledning tilsendes ved tilmelding)
Deltager:
Max. 12 hunde. Prøven kan evt. rumme andre racer.
Dommer:
Leo Feldfoss og Peter Knudsen
Prøveleder: Thomas Moltesen Hansen
		
Klintingvej 240, Stausø
		6854 Henne
		Tlf.: 75256005/29667377
		E-mail: tmoltesen@hotmail.com
Tilmelding: Skal ske på DKK’s anmeldesesblanket, som fås ved
henvendelse til DKK’s kontor, eller downloades på DKK’s hjemmeside
(Aktiviteter/Schweissprøver).
Regelsæt:
Adgangskrav og bedømmelse efter DKK’s regelsæt, der
kan rekvireres i lighed med anmeldesesblanketten.
Prøvegebyr: 400m/3 timer – 450,- kr. + evt. rapportering 100,- kr
400m/20 timer – 500,- kr + evt. rapportering 100,-kr.
Der tages forbehold for evt. regulering af prøvegebyr.
Gebyret skal være vedlagt anmeldesesblanketten for at være gyldig
eller overføres konto 3227-384387.
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Dansk Münsterländer Klub’s
Forårsmarkprøve d. 6. og 7. april 2013
Lørdag den 6.april – Unghunde og åben klasse
Mødested:
		
Mødetid:

Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens
- åbent fra kl. 7,30
senest kl.8,00. afgang til terrænner forventes kl. 8.30

Ønskes morgenkaffe og rundstykker 40,- kr. skal det bestilles.
Frokost i terrænet. Evt. madpakker a. 45,-kr. En øl (20,-) eller vand (15,-) kan
bestilles.
Morgenkaffe og madpakker skal bestilles på 2062 7002 eller C.troejborg@
hotmail.com (bestilles senest den 25. marts)
Eftermiddags kaffe / kage 40,-kr.kan bestilles på dagen.
Matchning ved Bygholm Landbrugsskole kl. 15.30
Forplejning betales på dagen, begge dage!! Tilskuere kan selvfølgeligt også
bestille.

Søndag den 7. april - Vinderklassse				
Mødested:
		
Mødetid:

Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens
- åbent fra kl. 7,30
senest kl. 8,00 afgang til terrænet forventes 8.30

Morgenkaffe/rundstykker a. 40,-. Varm middag 70,Dette skal bestilles senest den 25. marts ved prøvelederen
Eftermiddags kaffe / kage 40,- kan bestilles på dagen
Tilmelding alle klasser på www.hundeweb.dk
Eller kontakt prøvelederen
Anmeldelsesfrist den 25. marts 2011
Gebyr alle klasser 350,Prøveleder Carsten Trøjborg kan træffes på 20 62 70 02
eller: C.Troejborg@hotmail.com
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SÅ skal der MÜNSTER-HYGGES!!!
Carsten gør som sædvanligt et kæmpe arbejde i forbindelse med vores
forårsmarkprøve. Og i år vil han også arrangere fællesspisning, hvis der
er stemning for det. Der vil være mulighed for overnatning på Bygholm.
Planen er Jægergryde til 70,- pr person lørdag aften (planlagt kl 18.00)
og derefter massere af hygge - med forhåbentlig en masse Münsterländer
folk.
Drikkevarer købes på Bygholm
Det er billig mad. Og det plejer at være rigtigt godt!
Alle tilmeldinger såvel overnatning, som forplejning på dagen skal
sendes til C.Troejborg@hotmail.com
Spørgsmål samme mail eller 20627002
Priser:
Overnatning fredag/lørdag 340,-kr. Overnatning lørdag/søndag 340,-kr
Overnatning er i dobbeltværelser, prisen er pr. person og det er incl.
morgenmad.
Campingvogn 50,-kr pr. prs. Der er mulighed for bad og strøm.(incl.)
Øl 20,-kr.
Vand 15,-kr
Vin 110,-kr
Støt endelig op om dette fine initiativ! Jo flere vi er des bedre!
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RESULTATER FRA LANDSUDSTILLIGEN I GRENÅ
Lørdag den 12.01 13 blev der afholdt landsudstilling i Grenå.
Pia der er udstillingsleder havde igen i år gjort et kæmpe stort arbejde, og som vanligt
klappede alt på dagen.
Hun havde desuden inviteret en virkelig god dommer Kresten Scheel, der gav sig god tid
til at forklare publikum hans bedømmelser. Et tiltag der gjorde det væsentligt sjovere,
ikke mindst for nye og kommende hundeejere, da vi alle fik et noget bedre indblik i hvad
der egentligt bliver lagt vælgt på på sådan en udstilling, og hvad der foregik i ringen, når
de forskellige bånd blev uddelt.
Resultaterne blev som følger:

Grosser Münsterländer
Hvalpe Klasse - Tæver
Nele Von Hoxfeld Dk13641/2012, Ejer: Carina Graabæk, SL 1. V Bedste Hvalp
Juniorklasse - Hanhund
Odin Vom Ahler Esch Dk12584/2012, Ejer: Henrik Søgaard Jørgensen, Very Good 1. V

Kleiner Münsterländer
Baby Klasse - Hanhund
Jagthyttens Heiko Dk16810/2012, Ejer: Mogens Halkjær Pedersen, SL 1. V
Baby Klasse - Tæve
Jagthyttens Hejmaxi Dk16803/2012, Ejer: Mona Storgaard, SL 1. V
Hvalpe Klasse - Hanhund
Hedeskov’s Enyo Dk11372/2012, Ejer: Pernille Dyrmose Nielsen, L
Hvalpe Klasse - Tæve
Fuglevang’s Oh Daisy Dk08858/2012, Ejer: Henrik Søgaard Jørgensen, SL 1. V Bedste
Hvalp Pokalvinder
Vesthimmerland’s Ditta Dk11719/2012, Ejer: Lars Kristensen, L
Juniorklasse - Hanhund
Høegstoft Falcon Dk05852/2012, Ejer: Martin Hyldahl Jensen, EX. CK. 3. V
Højæger’s Odin Dk17916/2011, Ejer: Søren Larsen, EX. CK. 2. V
Münsterkullens Priffe Dk10556/2012, Ejer: Poul Jessen, VG. 4. V
Trehøjens Aki Dk18341/2011, Ejer: Jens Jeppesen, EX. CK. 1. V Bedste juniorhund
Pokalvinder
Fuglevang’s Nemo Dk18694/2011, Ejer: Erich Borup, Good
Mellemklasse - Hanhund
Münsterledet’s Eko Dk11650/2011, Ejer: John Haderslev, EX. CK. 1. V
Åben Klasse - Hanhund
WJW12 Bernie Dk10528/2011, Ejer: Rolf Hecht Knudsen, EX. CK. 1. V 3. bedste han
Alfi Dk03012/2011, Ejer: Svend Aage Poulsen, Good
Bosco Dk19824/2010, Ejer: Lars Vasegaard, VG 2. V
Brugshundeklasse - Hanhund
Illebølle’s Emil Dk16235/2009, Ejer: Peter Malle Kristensen, EX. CK. 3. V
Hedeskov’s Guffe Dk09329/2009, Ejer: Jette Omann Andersen, EX. CK. 2. V reserve
CERT
Uldjydens Pedro Dk15349/2011, Ejer: Hans Lau Jensen, VG
Rico Dk06374/2011, Ejer: Jan L. Larsen, EX. CK. 1. V 4. bedste han CERT bedste
brugsklasse han Pokalvinder
Gråsidingens Xenofon Dk09677/2010, Ejer: Gunner Bertelsen, EX. CK. 4. V
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Championklasse - Hanhund
DKCH INTCH SECH Fuglevang’s Jaco Dk09705/2009, Ejer: Per Madsen, EX. DK. 2.
V 2. bedste han
DKCH DEVDHCH INTCH SECH Uldjydens Cato Dk07224/2008, Ejer: Ejgil
Gaardbo Thomsen, EX. CK. 1. V bedste han. BIR Pokalvinder
Juniorklasse - Tæve
Asti Dk06897/2012, Ejer: Bente Stensbjerg, VG 1. V
Zindi Dk06894/2012, Ejer: Annette Holger Haarby, Good
Beauty Dk06893/2012, Ejer: Finn Jacobsen, VG. 3. V
Zari Dk06896/2012, Ejer: Finn Jacobsen, VG. 2. V
Mellemklasse - Tæve
Høegstoft Centa Dk10567/2011, Ejer: Kaj Pedersen, SUFF.
Noogie Dk10669/2011, Ejer: Knud Erik Krogh, EX. CK. 1. V. 3. bedste tæve
Åben Klasse - Tæve
Vestjyden’s Aya Dk12543/2010, Ejer: Nicole Lajgaard Solgaard, EX. CK. 1. V. Bedste
tæve. BIM
Skydebjergs Cheri Kompis Dk17092/2010, Ejer: Per Madsen, EX. 3. V
Ehrensvärd Gisla Dk12240/2009, Ejer: Jette Skjalshøi, Good
Fuglevang’s Lilo Dk15656/2010, Ejer: Kristian Aarslev, EX. CK. 2. V. 2. bedste tæve
Brugshundeklasse - Tæve
Emma Von Der Harlerhöhe Dk20368/2010, Ejer: Mogens Halkjær Pedersen, VG. 1. V
bedste brugsklasse tæve Pokalvinder
Hedeskov’s Mettevons Dk09324/2009, Ejer: Tine Broen Nielsen, VG 2. V.
Isa Dk08148/2010, Ejer: Thomas Moltesen Hansen, VG. 3. V
Championklasse - Tæve
INTCH(U) DKCH DEVDHCH INTCH SECH Uldjydens Luna Dk07216/2008, Ejer:
Ejgil Gaardbo Thomsen, VG. 1. V
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Referat bestyrelsesmøde, 9. november 2012.
Sted: Sussie Mattsson, Langholmvej 26, 5592 Ejby 18.30
Deltagere: Lars Pedersen (LP), Palle Jørgensen (PJ), Henrik Raae Andersen (HRA), Gunner Bertelsen (GB), Sussie Mattsson (SM), Lars Vandborg (LV), Morten Vestergaard (MV)
Afbud: Tine Broen Nielsen(TN), Erik Lillesøe (EL), Peter Ringgaard (PR) (p.g.a. sygdom),
Jan Nielsen(JN)
Dagsorden:
1. Fastlæggelse af DO
2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde
3. DMK
- Konstituering
Uændret frem til næste møde.
- Økonomi m.m.
a) Orientering fra Kassereren
MV videregav en kort orientering fra kasseren.
b) Sponsor
På forespørgsel har Peter Strøbech meldt tilbage, at vi efter hans vurdering ikke har
misholdt vores aftale med UNIQ. Men at vi bør overveje fordele og ulemper (økonomiske)
ved at fastholde UNIQ på aftalen. HRA foreslår, at UNIQ foreslås løst fra kontrakten pr.
31.12.2012. Vedtaget som foreslået. HRA kontakter UNIQ. PR - udvalget forestår arbejdet
med at finde en ny sponsor.
c) Aktivitetsdag for Gr.M.
6/4 tovholder Carsten M. Eriksen. EL kontakter Carsten for en afklaring af behovet for
økonomisk støtte.
d) Bidrag til DJUs 75 års jubilæum
DMK giver en gave i størrelsesordenen 1000,- kr.. Tovholder: HRA og EL
e) Bidrag til FJDs Agerhønefond
DMK bidrager med 2500,- kr.. Tovholder: HRA og EL
- Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder frem til næste generalforsamling
Der skal findes 4 datoer imellem nu og generalforsamlingen, heraf en arbejdsweekend.
MV tovholder.
- Besættelse af udvalgs- og tillidsposter
Uændret frem til næste møde.
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- Pokaler/diplomer, – hjemkaldelse af pokaler, fremtidige pokaler, implementering og brug af
diplomer m.m.”
LV tager dialog med Nicole Lajgaard om evt. overtagelse af opgaven med pokaler m.m..
DMK diplomer justeres. Der ændres, så der er en skabelon pr. type af prøve. Indtil videre
fastholdes den nuværende baggrund. Mulighed for at udfylde skabelonerne på PC undersøges. Tovholder SM og PR.
- Henvendelse fra medlemmer
a) Ib Vang-Pedersen, DMK’s app.prøve
Sendt til udtalelse i efterskudsudvalget.
b) Bente Lassen, Mentaltest
Bestyrelsen beder avlsvejledningen starte et indledende arbejde op. Bente Lassen inviteres
til at deltage. Tovholder avlsvejledningen.
c) Carsten Trøjborg, FMR – DKJCH
DKKs Udstillingsreglement 2012 (citat s. 57): Hunden skal have opnået 1. præmie på
dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk fuldbrugsprøve samt en anerkendt placering
på vinderprøve samt have HD status A eller B.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling,
efter at den er fyldt 24 måneder. Krydsrevisionen vedr. HD status A-B mangler i FMR.
HRA tilskriver DJU.
4. Beretning fra udvalg
- Aktivistudvalg
Intet nyt.

- Udstillingsudvalg
Landsudstilling er annonceret. Alt forløber planmæssigt. Meddelelser kan se på hjemmesiden.
- Markprøveudvalg
a) Lodtrækning markprøver
Lodtrækning i henhold beslutning på generalforsamling gennemført på efterårsvinderklassen. Evalueres på næste bestyrelsesmøde.
- Efterskudsudvalg
a) Henvendelse fra HRA ubesvaret af udvalg
Se tidligere i ref.
- Uddannelsesudvalg
Intet nyt.
- Bestyrelsens Kontaktudvalg
Inter nyt.
- Informationsudvalg
a) Grundig gennemgang af oplysningerne i vores medier.
PR-udvalget har ansvaret for at opdatere formalia m.m. SM sikrer i første omgang
korrekte oplysninger. Tilgangen til disse sikres medierne imellem. Den engelske del af
hjemmesiden bør nedlægges.
- Koordinationsudvalg
Opfølgning på aktivitetskalender, der bør være noget klart til folks køleskabe inden årets
udgang. Tovholder udvalget
- Lovudvalg
Arbejde igangsættes når nye stambogsføringsregler er på plads. Forventeligt efter 31.12.
Tovholder udvalget
- Avlsvejledning
a) Nye stambogsføringsregler.
Svar på DMKs forslag er modtaget fra DKK. Fremsendt som bilag til mødet.
DKK’s svar på DMK’s ønsker til nye stambogsføringsregler blev debatteret.
HRA skaffer liste over stambogsførte prøver rekvireres fra DKK. På baggrund af denne
liste orienteres DKK om hvilke prøver der accepteres i forhold til stambog, der anbefales
af DMK.
I forhold til Avlsrestriktioner, vil DMK stadig have ” HD-fri A-B alternativt summen af
forældredyrenes HD-index skal være mindst 200. ”
b) Ny PC til avlsvejledningen
Op til 5000,- bevilget til formålet.
c) Input fra PJ
Dialog omkring racens fremtid. Avlsmål, markedsføring. Münsterländeren skal fortsat
være en allround jagthund, ikke kun en markprøvespecialist.
d) Henvendelse fra John Larsen om aggressiv hund
Avlsvejledningen takker for orienteringen. Er opmærksom på problematikken.
5. Samarbejdspartnere m.m.
- FJD:
Referater er løbende udsendt samt offentliggjorte. Det forventes, at HRA og Carsten Lundhøj fra Langhårsklubben får det endelige mandat på FJDs kontinentale gruppes møde d.
14.11 2011 til at indlede de afgørende forhandlinger med JGHV om implementeringen af
de tyske anlægs- og avlsprøver i Danmark.
FJD har opstillet Erik Petersen som kandidat til DKKs bestyrelse som afløser for Finn
Møller Jørgensen ved valget i dec./jan. Bestyrelsen opfordrer DMKs medlemmer til at
stemme på Erik såfremt han ikke indtræder på baggrund af et såkaldt ”fredsvalg”.
- DKK:
Bestyrelsen opfordrer DMKs medlemmer til at sikre genvalg til Erling Olsen, der bl.a. har
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været DMKs bestyrelse en god samarbejdspartner med henblik på at ”udforske” DKKs
uddannelser.
- DJU:
Referater er løbende udsendt samt offentliggjorte. De af klubben indstillede dommere
til uddannelsen som markprøvedommer er godkendt, p.t. Carsten Trøjborg. Alle
indstillede medlemmer til hvervet som apporteringsprøvedommere har bestået eksamen. Bestyrelsen ønsker tillykke!
- KLM-I:
DMK får i samarbejde med LG Schleswig-Holstein værtskabet for den første anerkendte IMP i efteråret 2013. Regler i tysk udgave findes på hjemmesiden. Dansk oversættelse følger. Tovholder HRA
Præsidiet vil søge at samle Verdensforbundene for stående kontinentale racer i et
samarbejdsforum.
Genvalg til det samlede præsidium. Dog har præsidenten Bernd-Dieter Jesinghausen
meddelt, at han stopper om 2 år. det forventes, at den nuværende præsident for vores
tyske søsterklub Dietrich Berning afløser.
6. Evt.
- Holddysten Esbjerg:
Der er ikke umiddelbart nogen der vil overtage ansvaret for at afholde 2013. Aktivistområderne opfordres til at tage initiativ.

En lille historie om vores Grosser
Münsterländer køb sommeren 2012.
Vi er et ægtepar i den gode alder, vores 2 børn er voksne og flyttet hjemmefra. Og vi
har forvejen en dejlig hund en blandings race bestående at Grosser Münsterländer og
Border Collie. Den bliver brugt som en familiehund og som jagthund, er en tæve som
er p.t 8½ år gammel.
Nu har vi købt en hvalp en ægte Grosser Münsterländer, fra en tysk avler fra Weseke/
Borken og hvorfor en ny hvalp og så netop en Grosser og hvorfor Tyskland?
Vi har gjort nogle tanker om at en skønne dag har vi ikke den gamle tæve mere, så har
vi en afløser klar, og vi tror at den gamle tæve måske kunne lære hvalpen nogle noder,
men har så osse fået fortalt at den bestemt osse lærer unoder…..
Nu er det jo alm. kendt at Kleiner og Grosserer er nogle fantastiske familie/jagt hunde,
og så begyndte vi at søge info. omkring Grosserer og var til et landsstævne sidste år
i april ved Grenå, hvor der både var Kleiner og Grosserer hunde og vi kom i kontakt
med en avls vejleder/formidler, Gunnar Bertelsen, som oplyste at vi kunne henvende os
til Jan Nielsen og få flere info/muligheder, så det var rigtig spændende.
Så havde vi besluttet os for en Grosser, men det var ikke nemt, der var ikke så mange at
vælge imellem herhjemme og så var der en Grosser hvalpeformidler, Jan Nielsen, som
foreslog os at søge i Tyskland og der var faktisk masser af hvalpe, men blev tilrådet at
søge dem der lå tættest Holland og Belgien, da hunde fra det østlige område var alt for
hårde mod hårvildt, idet de bruges osse til at jage vildsvin.
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Vi fik etableret en kontakt med en tysk avler fra Weseke/Borken via hjemmesiden:
http://www.vgm-ww.de GM-Landesgruppe Westfalen-West, han havde 6 hvalpe
tilbage, 3 tæver og 3 hanner, vi mailede frem og tilbage og vi modtog nogle fine
billeder. Nu stod vi i et dilemma – skulle vi køre 650 km derned og udpege en hvalp
eller skulle vi udpege ud fra billederne…..da de var salgsklare 5 uger efter, så skulle vi
alligevel derned igen, så vi greb chancen og udpegede den hvalp vi ville købe ud fra
billederne.

Så kom dagen hvor vi skulle hente hvalpen som på
stamtavlen hedder Nele Von Hoxfeld, en tur på ca. 650
km og vi var rigtig spændte på hvordan hvalpen ville
klare den lange tur hjem. Vi havde forberedt på at vi
muligvis skulle køre med en køresyg hvalp, men det gik
ud over alt forventning, selvom turen tog over 7 timer,
var den rigtig godt tilpas oppe i kurven på bagsædet af
bilen og konen sad ved siden af.
Så i dag glæder vi os over en fantastisk hund, vi kalder
hende Sally, en hund som er smækfuld af energi, og
hun trives heldigvis godt her hjemme med vores gamle
hund Mille, og har lært at det er Mille som regel der
sætter dagsorden herhjemme i huset.
Vi har deltaget hvalpe træning her i Klubben og fået
masser af gode tips af Nicole som osse stod for træning. Desværre var der kun én Grosser tilmeldt. Håber vi
møder andre hundeejere af Grosser.
Sally har deltaget 2 hundeudstillinger, stillet op i hvalpe klasse og har begge gange fået
lyserøde rosetter og en enkelt rød roset – det er vi da stolte af. Det er bare ærgerligt
at vi faktisk var den eneste Grosser som var stillet op og vi håbede på at møde andre
Grosser ejere…
Vi vil gerne gøre Jer opmærksom på at vi begge er hørehandicappede, og det gør det
svært for at blande os med andre hunde ejere pga. vi kan ikke høre hvad de snakker
om, da vi bedst kan tale på to mands hånd, fordi vi begge mundaflæser. Vi håber og
tror på at vi vil få mere ud af det når folk efterhånden møder os og lærer os at kende og
dermed bliver det osse nemmere at kommunikere sammen.
Vi har sommetider en tegnsprogs tolk med til div. arr. Men pga. at spare tider, kan vi
ikke altid få bevilliget tolke. Så må vi klare os med mundaflæsning.
Det er en udfordring for os som hørehandicappede at være sammen med jer andre
hundefolk, men heldigvis har vi møde rigtig søde folk og det er vi naturligvis meget
glade for.
Jeg har desværre oplevet mange
dumme episoder hvor der var en
hundeinstruktør der sagde at jeg
aldrig blev jæger eller kunne opdrage en hund pga. jeg havde problem med at høre og bruge hunde
fløjten, så det nægter jeg at tro på.
Da de fleste hunde, ja alle hunde
reagerer jo meget på bevægelser,
mimik og andet, den gamle hund
kan vi kommandere kun ved hjælp
af tegnsprog.
Vi glæder os at møde jer herude…
Mvh.
Carina & Jørgen
Øster Snede.
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100 års Bundes HZP i Billerbeck, Tyskland.
En ny og for min del uprøvet VJP i april 2012 og senere
HZP unghunde afprøvning, der fandt sted i september
måned 2012, i Billerbeck ved Bremen.
2012 var året for Kleiner Munsterlænder klubbens 100
års jubilæum i Tyskland. Denne blev fejret med megen
festivitas herunder landsudstilling sommeren 2012 samt
Bundes HZP i september 2012. Billeder fra B-HZP kan
ses på http://www.kleine-muensterlaender.org under
”Galleri”.
Tilde i fin form
Jeg var oprindeligt blevet opfordret af min nye hunds
(Gråsidingen Arlina) opdrættere til at deltage på unghunde testen VJP og den efterfølgende HZP i Tyskland. To prøver der skal afsluttes
indenfor hundens første 2 leveår.
Prøverne bruges i Tyskland til at vurdere avlens værdi og ender i HZP med at være
udslagsgivende, hvorvidt du kan bruge hunden på jagt og i avl. HZP skal bestås – som
nævnt - inden hundens 2 år, før du har en anerkendt jagthund.
Jeg og Tilde gennemførte VJP med et hæderligt resultat, men allerede her var vor manglende entusiasme overfor harespor, markant aflæst i afprøvningen og karaktererne.
Tyskerne går meget op i haresporet, og jo vildere og mest mulig gøen det foregår, jo
flere point.
HZP stod derefter for døren og vi havde ca. 6 måneder til at få apporteringen på plads.
En ambition der skulle vise sig ikke at holde.
Bundes HZP foregår med en afprøvning på marken, slæb og apportering og vand arbejde. Man afprøves på 4 mands hold med ikke mindre end 4 dommere per hold. Vi var
25 hold så der var mere end 100 dommere på plads! Logistikken manglede ikke noget.
I starten gik selve træningen fint. Dummyerne blev apporteret korrekt og vi kunne gå
over til ”rigtig” vildt i foråret. Da vi slap de dybfrosne duer og startede på vand arbejdet
med optøede ænder, fik jeg syn for sagn, at lydigheden ikke var på plads.
Endnu værre gik det, da kaninen blev præsenteret. Tilde var af den overbevisning at alt
apporterings vildt skulle slås ihjel først og føreren (mig) kun var et unødvendigt onde.
Det stod helt klart at vi måtte starte helt forfra igen og at afstanden til Tilde og emner
skulle sættes helt ned til ingenting
Vi startede og sidst på foråret blev jeg forespurgt, om jeg ville deltage i en 4 mands
gruppe, der sammen og støttet af DMK, skulle deltage i Billerbeck.
I mellemtiden var Tilde endelig begyndt at apportere ordentligt og de mange variationer der skulle afprøves på HZP, blev trænet flittigt.
Sommeren 2012 gik på træning i vand arbejde og slæb træning. Her gik slæbet og
apporteringen så godt at jeg begyndte at prioritere de svage punkter. Et valg der skulle
vise sig at være fatalt.
Vi var oprindelig 4 Kleinere der skulle til HZP, men i løbet af sommeren faldt flere og
flere fra, og i september var der kun Gråsidingens Arlina (Tilde) og Farum Linux.
I september 2012 startede jeg og Richard Møller og
med Tilde i bagagerummet op på turen til Tyskland.
Efter 650 km endte vi i Billerbeck hvor vi havde bestilt hotel og hvor samtidig HZP lejren var opslået.
76 Kleinere var tilmeldt. Vi var igen opdelt i 4 mands
grupper med 4 dommere. Selve afprøvningen er
opdelt i henholdsvis:
Spor, Næse, Søg, Stand, Føring, Arbejdsglæde, Vand
arbejde, Ande søg, Fugleslæb, Hårvildt slæb, Returløb, og Lydighed. 12 punkter hvor maksimum
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point er 12 point. Hvert punkt bliver
vurderet af de 4 dommere.
Vi startede på marken, i en ret ”langhåret” version. Tilde er i et stort mark
søg hvor intet findes.
Efter første afprøvning og kobling bliver
man klar over, at der ligger fasaner i en
tilstødende have. Dommerne driver haven af og jeg bliver sendt ned for enden
af haven og bliver bedt om at slippe
Tilde. Hun søger ind i haven, forsvinder i et krat og pludselig hører jeg ”Der
Hund hast stand” fra en af dommerne.
Jeg kunne ikke se hende, men det kunne
dommeren, og da de kun er interesseret
i at se om hunden kunne tage stand, så var dette helt okay. Fuglen kommer op og alt
var idel lykke. At hun prellede på fuglen var ikke relevant. Dette betragtes ikke som
værende avls relateret.
Vi blev afprøvet 2 gange mere. En hvor jeg fik besked om at Tilde skulle gå mindre
stort og en i en høj harvet rapsmark hvor Tilde fik sat fasan i et gærde.
Hele tiden var spørgsmålet kun om du kunne forbedre din ”performance” – ikke som
på vores markprøver, hvor en dårlig stand eller situation kan ødelægge en god dag.
Med formiddagens gode afprøvning gik vi over til fugle slæbet der blev afviklet okay
selvom lydigheden nok var lidt tynd.
Derefter hareslæbet. På en stor eng blev der trukket en kanin ca. 250 meter ud. Tilde
blev sat på og gik uden svinke ærinder ud til kaninen. I denne disciplin må du ikke
kommunikere med hunden, du må ikke fløjte eller hjemkalde. Hunden skal selv
komme med vildtet. Dette var blevet indskærpet fordi jeg på fugle slæbet havde kontaktet hunden.
Med det i mente afventede jeg Tilde´s tilbageløb. Hun startede fint med kaninen i gabet
men valgte så efter 25 m at stoppe, kigge sig omkring, ryste kaninen og endelig lægge
sig ned mens hun begyndte at plukke i kaninen. Hvis jeg kontaktede hende ville hun
havde været dumpet. Jeg forsøgte med alle knep såsom at vende ryggen til og se ud
som om jeg gik eller sætte mig ned. Intet hjalp.
Dommerne valgte nu at gå ud for at se hvad hun lavede og da de var 30 meter fra Tilde,
rejste hun sig, kiggede på dem, samlede kaninen op og løb hjem til mig.
Jeg checkede kaninen og kunne ikke se bid eller lignende. Dommeren checkede også
men kommenterede ikke sagen.
På det tidspunkt blev der ikke sagt noget fra dommerne så jeg håbede jeg måske
klarede skærene.
Vi tog derefter til vandhullet hvor apportering af udkastet død and, søgning af udlagt
død and samt efterfølgelse og apportering af en stækket and skulle finde sted.
Min afprøvning sluttede her. En af vores dommere meddelte mig at Tilde var dumpet
grundet kanin miseren og vi ikke kunne fortsætte.
Enormt ærgerligt da jeg ikke havde tid til en ny prøve og derved bestå. Der var kun en
HZP tilbage, weekenden efter og da kunne jeg ikke. Kæmpe nedtur!
For lige at slutte prøven af, så var vand arbejdet som nævnt delt i 3 afdelinger.
Grundlæggende starter du din hund med en ”ud” kommando og så skal hunden være i
vandet indenfor 2 minutter. Derefter må du intet sige eller gøre.
Den starter med at hente en udkastet and – lidt som en DJU prøve. Næste forløb er at
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finde en blindt udlagt and. Sidste afprøvning er at der bliver udsat en stækket and –
uset af fører og hund – hvorefter hunden skal afsøge søen, finde anden og apporterer
denne.
Prøven var slut. Aftenen gik med underholdning, sang og horn blæsning.
Dagen efter var der Paar suche. De bedste hunde var på marken, to og to. Hvor den
bedste fortsætter. Lidt som de engelske hundes mark afprøvning.
Alt i alt varede 100 års jubilæet 5 dage. Tyskerne kan arrangere fantastiske arrangementer og samtidig at være til afprøvning med så mange Kleinere var specielt.
Mange venskaber blev skabt eller fornyet men desværre må vi konstatere at der ikke
var danske hunde der bestod Bundes HZP i 2012.
Søren Olsen
Her kommer anden del af føljetonen om Chiki.

Mit første år
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Marts
I marts måned fandt jeg ud af, at jeg ikke helt kan regne med, at fordi Beyla siger at
noget ikke er sjovt, så synes jeg heller ikke det er sjovt. En dag vi gik på Strandengen
fandt jeg en ny død måge. Jeg samlede den straks op, og løb hen til mor med den, og
hun tog den og kastede den ud i vandet. Jeg glemte alt om, hvad Beyla havde fortalt om
hvor væmmeligt vand er, og skyndte mig ud og hente mågen – og ved I hvad? Vand er
slet ikke væmmeligt, det er sjovt!
En dag far, Beyla og jeg var alene hjemme fordi mor var på arbejde gik far og lavede en
masse ting, som Beyla og jeg ikke måtte være med til.
Jeg tussede lidt rundt og kedede mig, og pludselig fik jeg øje på hundemaden. Jeg
tænkte, at når nu menneskene aldrig giver mig mad nok til at jeg bliver rigtig mæt, så
må jeg jo bare tage selv. Så jeg hev posen med mad ud, kravlede ned i den og gik i gang
med at spise. Da jeg havde fået mad nok kravlede jeg ud igen, og lagde mig til at sove.
Lidt senere kom far og gav mig frokost.
Men selv om jeg prøvede kunne jeg altså
umuligt spise op. Far kiggede underligt
på mig, og så fik han øje på posen med
hundemad, der stod ude på gulvet. Så fik
jeg ballade. Da mor kom hjem, kunne hun
straks se på mig, at der var noget galt – min
mave var svulmet helt op, og gjorde faktisk
også lidt ondt. Hun ringede til dyrlægen, og
fik at vide, at jeg skulle ud og bevæge mig,
så jeg kunne få noget af al den mad ud af
systemet.
Så vi tog på strandengen, og jeg fik lov at gå
der, til jeg havde pøllet 3 gange. Så havde
maven det lidt bedre og vi kørte hjem igen.
Hjemme fik vi besøg af mors søster, hendes
4 børn og deres hund Choko. Beyla kan
ikke så godt lide Choko, men det kan jeg,
og vi legede dejligt.
Midt i marts skulle Beyla og jeg passes
for første gang. Mor skulle på arbejde fra
fredag til lørdag, og far var ikke hjemme, så
Beyla og jeg skulle passes på den gård hvor
vi holdt nytårsaften. Vi havde været der
nogle gange ind siden nytår, og jeg havde
fundet ud af, at Walter og Carla, faktisk var
Chiki 3 månedere gammel

søde og sjove at være sammen med.
Mor kørte os ned til gården fredag morgen. Vi tullede
lidt rundt og snusede til det hele, fik spist det meste af
kattenes mad og sagt hej til Walter og Carla. Så kørte
mor og vi tullede videre rundt og hyggede os. På et
tidspunkt i løbet af eftermiddagen, skulle vi være alene
lidt. Det gjorde ikke noget, for de havde en fin reol i
gangen, med flere sko i, end jeg nogensinde har set
andre steder. Jeg gik straks i gang med at tømme alle
skoene ud i en stor bunke foran døren. Jeg var lige
blevet færdig, da de kom hjem igen. De var temmelig
længe om at komme ind af døren, for jeg havde lavet
en rigtig flot bunke af de mange sko, og døren åbnede
indad. Efter at skoene var kommet op i reolen igen, og
vi alle sammen havde fået noget aftensmad sad menneskene inde i sofaen.
Mennesker der sidder stille keder sig, det ved jeg, de
gør det kun fordi de ikke kan finde på noget at lave.
Jeg tænkte at jeg ville finde noget til dem at lave, og så
Chiki’s første krage
gik jeg i gang med at finde visne potteplanter til dem.
Der stod nogle ude i gården, der var helt døde, så dem
hentede jeg ind i stuen, og så havde de noget at lave igen. Hvad skulle mennesker stille
op uden hunde til at beskæftige sig?
Det værste ved at blive passet var, at ude på gården sover de rigtig længe. Så da klokken var lidt over 6, og der stadig ikke var noget tegn på liv, tænkte jeg, at jeg hellere
selv måtte finde på noget at lave. Der stod et bord midt i køkkenet, som jeg ikke rigtig
havde fået undersøgt ordentligt, så der hoppede jeg op.
Over mit hoved hang en lampe, sådan en havde jeg heller aldrig rigtig fået set nærmere
på, så den hev jeg ned til eftersyn.
Men så begyndte Beyla at gø, og så stod manden i huset op. Han syntes vist ikke så
godt om, at jeg selv havde fundet på noget at beskæftige mig med, så næste gang jeg
skal passes der, skal jeg huske at vække dem når jeg vågner så de kan finde på noget jeg
kan lave, i stedet for selv at finde på noget.
I slutningen af marts sluttede det hold jeg gik på i Skovbo jagtforening af. Den sidste
gang havde vi en lille prøve, hvor vi skulle gå hinter i line, fri ved fod, sætte os når vi
blev fløjtet til sit, blive siddende til der blev fløjtet af os og sætte os igen halvvejs henne
ved vores ejere. Jeg klarede det hele som jeg skulle og fik max point.
Efter træningen satte mor mig ud i bilen, og så gik hun ind og drak kaffe og snakkede
med de andre. Det var sådan en idé de havde i Skovbo, at der skulle sluttes af med hyggesnak efter hver træning. Mor syntes det var en god idé, og det var det sikkert også
hyggeligt for menneskene, de fik kaffe og kage.
Men hvad med os stakkels trætte hunde? Vi kunne bare ligge dér i en bil og vente på at
komme hjem og få noget velfortjent aftensmad. Nå, men den sidste dag kom mor ud
og var rigtig glad. Jeg fik kæl og klap selv om jeg var hoppet om på forsædet med mine
pladrede poter. Mor havde en fin lille rød dummy med ud, den havde jeg vundet fordi
jeg var så dygtig selv om jeg var den yngste på holdet. Det var mor åbenbart meget stolt
af.
April
I april var jeg på ferie for første gang i mit liv. Far, mor, Beyla og jeg var i Sverige sammen med mors søster, børnene og Choko.
Vi boede i et hus der lå ude i en skov, og jeg fik lov at gå uden snor hele tiden. Der
duftede af en masse andre ting, end der gør i de skove vi ellers havde været i. Den første
dag, gik vi bare et par ture i skoven. Men næste dag skulle vi ud og sejle i kanoer. Vi
gik ned til en slags å, og blev fordelt i 3 kanoer.
Jeg skulle sejle sammen med mor og den ældste dreng, Teis. Mor startede med at sidde
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foran, og så var det meningen jeg skulle sidde nede hos Teis. Det syntes jeg ikke var
sjovt. Så da vi kom i nærheden af bredden hoppede jeg af.
Der blev en masse bøvlen frem og tilbage, og da jeg kom op i kanoen igen, fik jeg lov at
sidde oppe hos mor. Det var jeg lidt mere tryg ved, men mor syntes det var besværligt,
fordi hun hele tiden var ved at komme til at slå mig i hovedet med åren. Efter et stykke
tid, roede vi ind til bredden, og gik en dejlig tur i skoven. Så roede vi tilbage igen.
Denne gang sad jeg hos far, og det gik bedre.
Da vi kom tilbage til huset blev der tændt bål, og menneskene ristede pølser og skumfiduser. Jeg må ikke tigge, så mor tog mit tæppe med ud, og sagde at jeg skulle lægge
mig. Det havde jeg ikke spor lyst til, for jeg var bange for, at jeg faldt i søvn, hvis jeg
lagde mig ned. Jeg ved godt, at en Kleiner Münsterländer aldrig bliver træt, men jeg
var ikke engang ½ år gammel, og der var bare sket SÅ mange ting!
Nå, det endte med, at mor fik sin vilje, jeg lagde mig ned, og bums faldt jeg i søvn! Jeg
sov så tungt, at jeg ikke engang nåede at finde ud af, hvad skumfiduser egentlig er for
noget.
Da vi var ude at gå tur den sidste dag, så vi vildsvin. En so med en masse halvstore
grise. De gik på den anden side af en lysning, og det var mor glad for. Hun er lidt pivet,
og vil ikke have at jeg skal komme for tæt på vildsvin. Helt ærligt, så tror jeg hun selv
er lidt bange for dem, men hvorfor er det, at det skal gå ud over mig?
Hjemme gik vi mange ture på Strandengen. Mor og jeg gik også en del derude alene.
Først gik vi en tur sammen med Beyla, og så kom Beyla ind i bilen, mens mor og jeg
trænede. En dag mor og jeg havde gået og trænet, syntes jeg slet ikke vi var færdige da
hun gik hen til bilen. Så da mor stod ved bilen og kaldte, gad jeg ikke gå hen til hende.
Jeg stoppede et stykke fra bilen og kiggede på hende, så måtte hun vel forstå, at vi er to
om at bestemme hvornår det sjove slutter. Men ved I hvad hun så gjorde? Hun kiggede
lidt på mig, og så satte hun sig ind i bilen, startede den og kørte sin vej uden mig! Det
var jo slet ikke det der var meningen, jeg ville bare træne lidt mere. Hun kørte heldigvis
ikke så langt, så stoppede hun op og kaldte, og så kan det nok være jeg kunne finde ind
i bilen i en fart. Tænk hvis hun kørte helt væk næste gang! Siden er jeg kommet når
hun kalder mig hen til bilen, man ved jo aldrig om hun kan finde på at køre fra mig
igen.
Kærlig hilsen Chiki.

Artikel Konkurrence

I det sidste nummer var der også historier, der har deltaget i vores artikel
konkurrence. Vinderen blev Jørgen Katholm med hans historie om hans
første hjort og en vellykket eftersøgning med hans hund.
Har du lyst til at deltage i vores artikel konkurrence?
Så skal du indsende din artikel til langholmgaard@gmail.com eller i
brevform til Sussie Mattsson, Langholmvej 26, 5592 Ejby.
Så er du også med i konkurrencen om 500,- kr.
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Så prøver vi igen!!

Alle der ligger inde med pokaler bedes sende dem til mig.
Dette gælder ikke pokalerne fra DMKs efterårsmarkprøve samt fuldbrugsprøverne.
Det er vigtigt så vi kan få et overblik over hvad vi har og ikke har.
Hilsen Lars”Sigurd”Vandborg, Rørvigvej 35, 4500 Nykøbing sj.

”Krage pral ”

Alle kender begrebet bukketræf, hvor man mødes d.16/5 et eller andet sted i landet og har bukken med og selvfølgelig skal fortælle alle om morgenens oplevelse.
DMK vil starte et nyt koncept ”krage pral”.
Ja, hvad er nu det?
Alle ved hvor skidt, det står til med småvildtet i Danmark. Bestanden af agerhøns, fasaner og harer er drastisk nedadgående, her er krager og skader en af de
store årsager.
Konceptet er enkelt: SKYD / FANG så mange krager/husskader som muligt, klip
benene af dem og gem dem. Fuglene kan fryses ned og bruges til apporterings
træning.
På vores årlige generalforsamling har vi krage/skade ben med til tælling.
DMK vil gerne belønne dette med præmier.
Regler:
1. Krage/skadeben indleveres på DMK’s ordinære general forsamling. Der indleveres både højre og venstre ben. De indleverede ben returneres ikke.
2. Kun ben fra krager/skader nedlagt/indfanget af medlemmet selv kan godtages.
3. Dansk lovgivnig skal overholdes. Særligt jagtloven og ”Bekendtgørelse om
vildtskader”
4. Kun medlemmer af DMK, der er til stede på generalforsamlingen kan deltage.
5. Der uddeles præmier til de medlemmer der har indlevet hhv. flest, næst flest
og tredje flest par ben.
1.præmie: 1 års kontingent frit medlemskab af DMK, samt gratis deltagelse på
en af klubbens anerkendte prøver.
2.præmie: 1 års kontingent frit medlemskab af DMK.
3.præmie: et stk. DMK merchandise, eksempelvis en T-shirt med DMK-logo.
STØT op om dette, det vil også gavne dig, måske kommer der en flok høns på
markerne. Eller der kommer flere ænder i mosen.
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AKTIVISTEN

- Hvad sker der i DIT område?

Vejle-Horsens-Området
Kontaktperson:
Jens Kongaa, Tånongvej 14, Ris, 8660 Skanderborg
Tlf: 22 79 75 18, email: jens.kongaa@trug.dk
Marktræning
I år vil træningen blive holdt over tre gange:
•
24 februar kl. 12, med fokus på regler og metoder til styring af hunden på
marken
•
10 marts kl. 12, opfølgning samt marktræning
•
1 april kl. 12, marktræning
Mødested mv. oplyses senere, vil blive i Horsens området.
Pris 150 kr. pr. gang.
Bindende tilmelding senest 8 dage før de enkelte dage til Michael Bjerregaard på
s.m.bjerregaard@gmail.com eller tlf. 4081 5133
Der afholdes schweisstræning og lokal
schweissprøve i Nordskoven, Silkeborg på
følgende datoer:
Træning 03-03-2013 kl. 10.00 pris 125 kr.
Lokal prøve 30-03-2013 kl. 10.00 pris 150 kr.
Der vil på træningsdagen være gennemgang
af de forskellige elementer i schweisstræningen, prøvemåder og reglerne.
Alle der har interesse i at lære deres hund at
gå schweiss opfordres til at møde op, erfaring
er BESTEMT ikke et krav.
Kort med mødested fremsendes ved tilmelding, max 14 hunde (Münsterländere har
fortrinsret indtil sidste tilmelding), sidste
tilmelding til træning d. 24/2 2013, tilmelding
til lokal prøve vil være på træningsdagen.
Træner og Dommer Hans Lau.
Tilmelding til Michael Bjerregaard pr mail på
s.m.bjerregaard@gmail.com
Telefon på dagen 40 81 51 33.
Hvalpeapportering
Der afholdes hvalpeapportering på Vrøndingvej
Vi træner første gang d. 8/4 kl. 18.30 hver mandag frem til og med d. 27/5.
Husk dummy.
Pris 300 kr.
Træner: Henning Petersen
Tilmelding til Michael Bjerregaard på mail s.m.bjerregaard@gmail.com eller tlf. 4081
5133
Sidste tilmelding d. 24/3 2013
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Sønderjylland-Området
Kontaktperson:
Charlie Lemtorp, Sydvej 2, 6470 Sydals
Tlf: 40 27 78 12 email: chsl@se.dk
Tilmelding er nødvendigt hver gang og skal ske til Charlie Lemtorp tlf: 4027 7812 eller
mail chsl@se.dk
Marktræning i Rødekro under JHS: 19.2. – 26.2. – prøve 04.03. – anerkendt 18.03.
tilmelding hos JHS
Marktræning på als starter kl.10
lø. d. 18.02. Kegnæs. Mødested: Kegnæs drej
sø. d. 25.02. terræn ikke fastlagt.
Sø. d. 04.03. gammel pøl på Sydals (Max 20 deltagere, hvor Münsterländerfolk har
fortrin) Pris 150 kr.
Sø. d. 11.03 gammel pøl på Sydals (Max 20 deltagere, hvor Münsterländerfolk har
fortrin) Pris 150 kr.
Apporteringstræning:
Fra ma. d. 23.04 Kl.19.00 der trænes 1 gang om ugen på skiftende terræner. Der trænes
alle former for apportering efter hundens behov.
Sweisstræning:
Fra: søn. d. 12.02, hver uge skiftende tider og datoer
med venlig hilsen
Charlie Lemtorp Sloth

Himmerlands-området
Kontaktperson:
Tine Broen Nielsen, Nihøjevej 25, Øster Hornum, 9530 Støvring
Tlf: 24 25 77 27 email: tinebroen@live.dk
Indendørstræning i ridehuset på Bavnehøjvej 9, 9541 Suldrup.
Få fin pudset hundens lydighed, efter den endte jagt sæsonen.
Den 5. marts - 12. marts - 19. marts. kl. 18.00.
Medbring dummy og godbidder, og varm kaffe/the.
Tilmelding til Tine Broen Nielsen på 24257727.
Udendørs hunde træning i Arden jagt forening.
Info møde den 28. marts kl 19.00, Lilleardenvej 1, 9510 Arden. Medbring hundens
vacc. attest
10-16-23-30 april 7-14-21-28 maj kl 18.00 på Lilleardenvej 1
Afsluttende prøve den 8. juni kl. 8.00
Som sædvanligt vil Arden jagtforening er vært ved et traktement til den afsluttende
prøve.
Pris for kursus er 550 kr. Inkl. Vildt.
Tilmelding til Tine eller Kenneth.

X

QVINDE WEEKEND I HIMMERLAND.
Den 17-18 august.
Kom og vær med til en hyggelig og inspirerede weekend med fuld fokus på kommunikation mellem hund og føre, mål og drømme. Alle kvinder der har en munsterlænder
er meget velkommen uanset niveau.
Vi deler udgifterne mellem alle tilmeldte til denne weekend.
Tilmelding til Tine Broen Nielsen mobil : 24257727 senest den. 5 aug.
Nærmere oplysning vil blive sendt til alle tilmeldte pr. Mail.
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Esbjerg og Omegns-Området
Kontaktperson:
Per Madsen, Lykkegårdsvej 14-0, 6700 Esbjerg
Tlf: 23 27 71 90 / 75 12 07 08, email: jp.madsen@esenet.dk
Program for 2013
Apportering: Hver Onsdag aften kl 18.30 i alt 8 gange - plus afslutning. pris 350 kr
D.03.04 - D.10.04 - D.17.04 - D.24.04 - D.01.05 - D.08.05 - D.15.05 - D.22.05
Afslutning Onsdag D.29.05 Kl 18,00
Lokal racedyst i mellem Ruhår - Korthår - Kleiner Münsterländer. Søndag D.30 Juni.
Slæb og apportering pris 300 kr
D.05.06 - D.12.06 - D.19.06 - D.26.06
Afslutning Juli: D.03.07
Markprøvetræning: Hver søndag pris
pr hund 150 kr
04. aug. – 11. aug. – 18. aug. – 25. aug.
– 01. sept. – 08. sept.
Da vi endnu ikke kender datoerne på
efterårets markprøver kan der opstå
behov for at flytte nogle af træningsdagene.
Max. 8-10 hunde. Hunde fra alle DMKområder er velkomne. Nærmere information om tid og sted ved tilmelding.
Hvalpemotivation
Onsdag kl. 18.15-19.00 – i alt 6 gange + afslutning hver hold 3 kvatere
21. aug. – 28. aug. – 04. sept. – 11. sept. – 18. sept. – 25. sept. – 02. okt. (afslutning)
Pris: 250 kr.
Begyndertræning for hvalpe / unghunde i aldersklassen 3 – 12 mdr.
- Mild opstart af grunddressur
- Tips og tricks fra trænerens værktøjskasse.
- Opstart af sporarbejde (vi starter m. foderslæb)
- Samvær med andre hundeførere (m. samme problemer/glæder som en selv)
- Socialt samvær for unghundene (de bliver pludselig en del af en flok)
Dressur (hunde ældre end 12 mdr.) efter unghunde
19.00 Til 19.45
Lørdag D.21.09
der vil blive lavet en jagtdag i roemarken med to skytter og masser af fugle. Ved hver
stand vil der blive fældet fugl.
Prisen med alt denne dag max 10
hunde pris 800 kr pr mand først til
mølle princip..
vi starter kl 8.30 og slutter ca kl 16.00
Vil tro der bliver skudt ca 40 til 50
agerhøns den dag.
Vi kører det som prøve hver gang en
hund har haft stand og apporteret. så
kommer der en ny mand ud med hund
Riffelbanen
Ikke sat dato på endnu
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Storstrøms-området
Kontaktperson:
Niels-Henrik Christiansen, Fensmarksvej 21, Hjulebæk, 4160 Herlufmagle.
Tlf: 20 24 01 45 / 55 54 85 27, Email: kragh.christiansen@mail.tele.dk
Forårstræning:
Der trænes på det militære areal ved Kulsbjerg. Parkering på den vestlige side af motorvejen .
Start onsdag den 03. april 2013 kl. 19,00
I alt 7 onsdage.
Pris: 50,- kr. pr. gang.
Mødested: P-plads på Vallebovej, 4760 Vordingborg.
Fra hovedvejen mellem Vordingborg og Stensved følger man Kohavevej, hvorefter
Vallebovej kommer på højre hånd.
Efterårstræning:
Der trænes på det militære areal ved Kulsbjerg. Parkering på den vestlige side af motorvejen .
Start onsdag den 31. Juli 2013 kl. 19,00
I alt 5 onsdage.
Pris: 50,- kr. pr. gang.
Mødested: P-plads på Vallebovej, 4760 Vordingborg.
Fra hovedvejen mellem Vordingborg og Stensved følger man Kohavevej, hvorefter
Vallebovej kommer på højre hånd.

Roskilde-Hvalsø-Området
Kontaktperson:
John Hilmer Hansen, Fanøvej 7, 4060 Kr. Søby
Tlf: 26 20 17 07, email: hilmer@mail.dk
Nye priser
Da der er oprettet en uddannelsesfond under DMK, hvor der indbetales 10 kr. pr. kursist
hæves priserne med 10 kr.
Apporteringstræning
Kurset starter tirsdag den 2. april 2013 og slutter tirsdag den 7. maj 2013
Prisen for alle apporteringskurserne er 410 kr. For medlemmer af Hvalsø Osted Jagtforening og Dansk Münsterlænder Klub. Ikke medlemmer skal betale 510 kr.
Ved overtegning på kurserne vil medlemmer af Hvalsø Osted Jagtforening og Dansk
Münsterlænder Klub have fortrinsret.
Der vil være følgende niveauer:
Begynder – Hunde som ikke kan apportere. Max 12 hunde med start kl. 18
Øvede – Hunde som kan apportere vildt uden tøven. Max 24 hunde med start kl. 19
Lokal apporteringsprøve
Lørdag den 11. maj 2013 afholdes lokal apporteringsprøve på skydebanen i Hvalsø
Der dømmes efter DJU app. regler
Der er indskrivning fra kl. 9 til 10.30
Pris 200 kr. pr. hund
Hvalpetræning
Datoer fastsættes senere
Med venlig hilsen
Hvalsø området

29

Københavns-Området
Kontaktperson:
Ulrik Bach Pedersen, Bregnevej 8, Himlingøje, 4652 Hårlev
Tlf: 20 20 58 55 / 56 57 02 56, email: ubp@pedersen.mail.dk
AKTIVITETSPLAN FOR ÅR 2013
Apporteringstræning
Mandag den 18. marts starter træningen kl. 17.30. de efterfølgende 7 mandage starter
træningen kl. 18.00.
Bemærk ingen træning d. 1. april. Kurset strækker sig over 8 mandage.
Mandag den 13. maj er sidste træningsdag. Gebyret for dette kursus er 300 kr. for
medlemmer og 400 kr. for ikke-medlemmer. Betales første gang.
Sted: Hvidovre Jagtforening Gl. Køge landevej 576 (den lille indkørsel til volden)
Mandag den, 13. 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 7. 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.
Bemærk - ingen træning den, 14. august.
Kurset strækker sig over 8 onsdage. Sidste træningsdag er den 25. september. Gebyr for
medlemmer er 300 kr. Gebyr for ikke-medlemmer er 400 kr.
Der skal betales første gang ved hvert kursus og alle skal huske at medbringe en gyldig
vaccinationsat-test og forsikringsbevis
Det skal bemærkes at træningsarealerne på Gl. Køgelandevej 576, må benyttes hele året
hver mandag
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
På aktivisternes vegne
Ulrik Bach Pedersen

Holstebro-området
Kontaktperson:
Flemming Helgesen, Nordsvinget 4B, Nørre Felding, 7500 Holstebro
Tlf: 60 64 55 07
Tirsdag d. 10 april kl. 18.00 starter vi apporteringstræningen.
Mødested: Syd terrænet imellem Nr. Felding og Hestbjerg.
Der trænes i følgende klasser.
Hvalpe, unghunde, klasse 1 = de øvede og klasse 2 = de meget øvede.
Træningen fortsætter hver tirsdag frem til 5 juli hvor vi vil holde afslutning
Tirsdag d. 7 august kl. 18.00 starter vi igen apporteringstræning
Mødested: Syd terrænet imellem Nr. Felding og Hestbjerg.
Der trænes i de samme klasser
Der trænes hver tirsdag og torsdag . Sidste træning torsdag d. 30 august
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Nordjylland-Området
Kontaktperson:
Thorkild Helgesen, Ellehammervej 71, 9430 Vadum
Tlf: 21 21 59 90, e-mail: thorkildh@o4.dk
Aktiviteter 2013:

Vintertræning, lydighedstræning Søndage kl. 10-12
3/2 Opstart. Vi mødes i klubhuset Aalborg hundecenter, Voerbjergvej, 9400 Nørresundby
10/2*, 17/2, 24/2*, 3/3, 10/3*, 17/3, 24/3.... slut for vintertræning.
Nyt: På stjernemarkerede søndage laves ekstra træning for åben klasse hunde. Er DU
interesseret så reserver nævnte søndage i tidsrummet kl. 10-14 (husk madpakke).
Forårstræning: jagt relateret træning. Mandage kl.19-21
1/4 Opstart – vi mødes i klubhuset Aalborg hundecenter, Voerbjergvej, 9400 Nørresundby
8/4, 15/4, 22/4, 29/4, 6/5, 13/5, 20/5, 27/5, 3/6 træningen slutter.
Nyt: For at skabe variation i træningen, vil denne foregå forskellige lokationer.
Lokalprøve :
Tidspunkt ikke endeligt fastlagt!
Holdapportering: Henvendelse til Aktivister, hvis DU er interesseret i at deltage.
Bemærk at tidspunkt og sted endnu ikke er fastlagt.
Priser:
·
Vintertræning: kr. 25 pr. gang
·
Udvidet vintertræning: kr. 150 -200 pr. gang. Afhængig af terræner, fugle m.m.
·
Forårstræning: kr. 450,- for hele sæsonen
·
Vinter + forårstræning: kr. 600,- (NB! udv. Vintertræning er IKKE inkluderet)
Sensommer:
Træning målrettet mod relevante prøver. Eksakt tidspunkt kommer senere. Se nærmere
på DMK online/ lokal område Nordjylland.

Herning-Området
Kontaktperson:
Verner Vestergaard, Nørholmvej 11, Hoven, 6880 Tarm
Tlf: 60 49 02 09 / 75 34 32 61, email: akerstedt@mail.dk
Herning - Områdets program for 2013.
Apporteringstræning
Unghunde klasse = DJU apportering
Åben klasse/øvede hunde = Vand-,slæb- og apportering, incl. ræv.
Vi starter tirsdag d.09/04. kl. 19.00. De efterfølgende træningsdage er d.16/04. d.23/04.
d.30/04. d.02/05, d.07/05. d.14/05. d.22/05. d.28/05. 04/06. d.11/06. Afslutning d.18/06.
Vand-, slæb- og apporteringstræning
For hunde der påtænkes tilmeldt anerkendt prøve.
Tirsdage kl. 19.00. d.16/07. d.23/07. d.30/07. d.06/08.
Venlig hilsen aktivisterne
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Fyns-Området
Kontaktperson:
Lars Pedersen, Østergade 7, 5881 Skårup
Tlf: 23 80 80 67 / 62 23 25 50, email: larstine@skaarupmail.dk
Aktiviterne 2013:
Marktræning / introduktion den 24/2-2013
Denne træning er for alle.
Marktræning den 3/3-2013
Denne træning er for dem der vil vidre med markarbejdet.
Mødested og tidspunkt begge dage: Fynshovedvej 486A 5390 Martofte kl. 8.30
For begge dage er max antal 10 hunde efter princippet først til mølle.
Tilmeldning til: Lars Pedersen. Pris: 75 kr.
Vinter møde onsdag 27/2-2013 kl. 19.00
Sted: DALUM HALLEN
Dagsorden:
1. Fremlæggelse af regnskab
2. Valg af aktivister, ( nuværende modtager genvalg )
3. Evt.
Info: Der vil komme et indslag om fuldbrugsprøven
DMK FYN giver kaffe / ostemad, så af hensyn til forplejning skal
der
tilmeldes til Biger på tlf. 66 16 19 70 / 22 19 15 25
ALLE ER VELKOMMEN
Apporterings træning DJU / DMK.
Onsdag den 3/4_2013 kl. 18.00 Sted oplyses ca. 14 dage før start.
9 gange træning. Pris for træning medlem / ikke medlem 400 kr.
Kontakt Birger tlf. 66 16 19 70 / 22 19 15 25
Apporterings prøve LØRDAG DEN 25/5-2013 kl. 9.00 HUSK DENNE DATO
Ringtræning den 29/5-2013 og 5/6-2013, begge dage kl.18.30
Ved Sussie Mattsson, Langholmvej 26, 5592 Ejby.
Tilmeldning kontakt: Michael Larsen 25 67 51 43

X

Vand / slæb-træning onsdag den 12/6-2013 kl.18.00
Der trænes 4 gange ( hver 14 dag ). Pris pr. gang 50 kr Min 5 hunde
Kontakt Michael tlf. 25 67 51 43
Hvalpe motivation
Onsdag 14/8-2013 kl.18.30. Der trænes 5 gange. Pris 200 kr. min 5 hunde
Kontakt Birger tlf. 66 16 19 70 / 22 19 15 25
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EFTERLYSNING:
Vi mangler trænings areal til den kommende sæson.
Da vi ikke længere råder over det areal vi de sidste år har benyttet, håber vi at i medlemmer
kan hjælpe os med at finde et egnet sted til at lave apporterings træning.
Det vi har brug for er:
Et vandhul hvor hundene skal svømme ca. 20-40 meter.
Langt græs/brak gerne lidt buske på stedet. Hundene skal ud på ca. 50 meter.
Træningen vil foregå i tidsrummet fra 3/4-22/5 og kun onsdage fra kl 18
DMK-FYN er villig til at betale for lån/leje af areal.
HÅBER DER ER NOGLE DER KAN HJÆLPE OS.
Mvh DMK-FYN
Kontakt:
Michael Larsen:25 67 51 43 mail: l-michael@jubii.dk
Lars Pedersen : 23 80 80 67 mail: larstine@skaarupmail.dk

Thy-Mors-Området
Kontaktperson:
Peter Ringgaard, Solbakken 12, Ræhr, 7730 Hanstholm Tlf: 40 47 84 22
email: aasepeter@privat.dk
2. 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 præsentere vore hunde på bedste vis.
2. April: Opstart af lydighedstræning Thy – Jagthundeklub
Nordvestjysk Flugtskydnings Center Hjardemålvej 315
Anerkendt Markprøve
Torsdag den 4 -5-2013 afholdes Anerkendt markprøve i området
(Se annonce DJ prøver)
DMK
Den 11-18-25 April 2-9 Maj
App.- træning i Østerild
DJ Udvidede – D.J.U.
Mødested hundeskoven kl 1900

X

16. juni: FAMILIEDAG
Ved Østerild Spejderhus, vi gentager succesen fra tidligere år,
Kom og vær med til en en dejlig dag hvor vi
slår gækken løs.
Festlige og sjove indslag på dagen er yderst velkommen
Mødetid kl 1300
12. juni: Opstart V.S.A. Thy -Jagthundeklub
Udvidet Apporteringsprøve
Der afholdes udvidet apporteringsprøve den 6-7-2013 kl 0800
ved skydebanen Nordvestjysk Flugtskydnings Center Hjardemålvej 315
Udtagelse til Forbunds mesterskab (se annonce DJ prøver)
DJU apporteringsprøve
Anerkendt apporteringsprøve afholdes onsdag den 31-7-2013
Kl 1700, ved skydebanen Nordvestjysk Flugtskydnings Center
Hjardemålvej 315 (se annonce DJ prøver)
Schweiss prøve DMK
Lørdag den 3. august afholder området anerkendt schweiss prøve i
Østerild plantage. Information DMK’s hjemmeside
Filmaften
Vi holder filmsaften onsdag den 13-11-2013 kl 1900 hos Finn i gildestuen over værkstedet
I P Jacobsensgade 7
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.
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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):
En han
Født 18.07.12
Far: Uldjydens Gismo 12948/2005
Mor: Bella 10073/2004
Opdrætter: Henry Slots, Ringkøbing
Tlf: 97 33 54 90
Fire hanner
Født 01.01.13
Far: Rico DK06374/2011
Mor: Hulbæk Cleo DK23497/2008
Opdrætter: Ole Kjeldsen, Struer
Tlf: 28 68 43 45
Tre hanner
Født 09.01.13
Far: Akko v. Sperlingshof ZB 10-0693
Mor: DKBch, DKJch, DKch DM09 Fuglevang’s Heiki dk00525/2007
Opdrætter: Kennel Fuglevang, Kr. Såby
Tlf: 26 20 17 07
To hanner
Født: 19.01.13
Far: Hedeskov’s Cilas 09112/2006
Mor: Uldjydens Henna DK05146/2009
Opdrætter: Gustav Klemmensen, Videbæk
Tlf: 50 95 31 01
En han og seks tæver
Født 08.02.13
Far: Hedeskov’s Guffe DK09329/2009
Mor: Vestjyden’s Abby DK12541/2010
Opdrætter: Kennel Vestjyden, Videbæk
Tlf: 29 66 44 22
www.kennel-vestjyden.dk
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Kommende hvalpe:
Født ca 09.02.13
Far: Dosty 05431/2006
Mor: Dickie 20371/2006
Opdrætter: Ole Tang, Lemvig
Tlf: 24 83 14 23/22 75 18 46
Født ca. 12.02.13
Far: Illebølle’s Emil DK16235/2009
Mor: DKch Hedeskov’s Coco 09107/2006
Opdrætter: Kennel Münsterdalen, Ørum
Djurs
Tlf: 86 33 91 76/20 61 19 35
www.münsterdalen.dk
Født ca 23.02.13
Far: Dyk vom Viöler-Land DK03597/2010
Mor: Quitta Vom Hesseltal
DK18413/2011
Opdrætter: Kennel Uldjyden, Videbæk
Tlf: 51 20 02 81
Født ca 09.03.13
Far: Horsia’s Miki 11039/2006
Mor: Hedeskov’s Henna DK17073/2010
Opdrætter: Kennel Hedeskov, Rønde
Tlf: 86 37 93 78
www.kennel-hedeskov.dk
Født ca 11.03.13
Far: Anno vom Heideschloss KLMZB
03-0456
Mor: Bella 05425/2006
Opdrætter: Jørgen Poulsen, Ølgod
Tlf: 27 62 32 96
Født ca 17.03.13
Far: Rico DK06374/2011
Mor: Smilla DK04423/2008
Opdrætter: Torben og Mie Kristensen,
Sdr. Omme
Tlf: 75 34 14 54/40 35 76 85
Født ca. 25.03.13
Far: Rogstabergets Jackson Browne
S27068/2003
Mor: Høegstoft Dharma DK08897/2009
Opdrætter: Rune Riishøj, Skive
Tlf: 22 84 83 65
www.rriishoj.dk

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

Arko Vom Kalkberg
16905/2004
Aslan			
22267/2006
Chip			DK20105/2007
Dosty			
05431/2006
Ejsbøl’s A.Chang		
09463/2006
DKch Elverdam’s Dux		
DK12194/2007
DKch Fredensvej’s Balder
08952/2003
Fredensvej’s Cipo		
11787/2005
DKJch Fuglevang’s Farro		
04950/2003
DKch DKV11 Fuglevang’s Jack
DK09707/2009
DKch Fuglevang’s Jaco		
DK09705/2009
DK & INTch
Ganto		
11941/2005
DKJch Hedeskov’s Amigo
14324/2002
Hedeskov’s Cilas		
09112/2006
Hedeskov’s Guffe		
DK09329/2009
Horsia’s Gonzo		
12428/2002
Horsia’s Ingo		
21875/2003
Horsia’s Ivan		
21876/2003
Horsia’s Joker		
09322/2004
DKJch Horsia’s Miki		
11039/2006
Max			04699/2005
DKch. Münsterledet’s Benja
14038/2004
Nesko V.H. Eichengrund DK04215/2009
Spike			
09284/2003
Thyboen’s Patrik		
DK09644/2007
DKch Uldjyden’s Cato		
DK07224/2008
DKch Vesthimmerland’s Kaiser 12561/2006

Jens Jørgen Nielsen, Odder
Niels Lauge Laugesen, Helsingør
Freddy Pedersen, Vamdrup
John Bang Mathiasen, Holstebro
Egon Møller Jensen, Hejls
Henrik Raae Andersen, Tølløse
Sven Schou, Stenløse
Palle Larsen, Stenlille
Brian Tang Vestergaard, Roskilde
Peter W Jürgensen, Vejle
Per Madsen, Esbjerg
Rolf Knudsen, Gadbjerg
Johannes Mørch, Rønde
Flemming Kristensen, Solbjerg
Jette Andersen, Horsens
Jette Andersen, Horsens
Jørgen Lindved, Hedensted
Jesper Ibsen, Slangerup
Claus Bisgaard, Hovedgård
Hans Lau Jensen, Silkeborg
Peter Lassen, Bælum
Søren Hansen, Hvidovre
John Hilmer Hansen, Kr. Såby
Kim Vidkjær Andersen, Vejle
Finn R. Pedersen, Thisted
Eigil Thomsen, Holstebro
Charlie Lemtorp, Sydals
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Afsender: Münsterländeren v./Sussie Mattsson, Langholmvej 26, 5592 Ejby

