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Beretning GF 2016 

Velkommen til Dansk Münsterländer Klubs generalforsamling 2016. Sædvanen tro vil jeg bede forsamlingen rejse 

sig og med et øjebliks stilhed mindes de medlemmer og andre med tilknytning til Dansk Münsterländer Klub, der 

er gået bort i det forgangne år.  

Endnu et klubår 2015/2016 er gået. For mig personligt er 2016 et helt specielt år, da jeg i år har været medlem 

af klubben i 40 år og allerede nu glæder mig til om 2 år at deltage i klubbens 50 års jubilæum. 

Jeg har i de 40 år oplevet visionære bestyrelser gå foran, når det har drejet sig om, at skabe muligheder for at 

fremvise vore fantastiske racers alsidige jagtlige formåen. 

Eksempelvis bestyrelsen, der med Harris Jensen i spidsen, gik foran da Fuldbrugsprøven skulle introduceres og 

implementeres i Danmark som den kontinentale jagthunds svendestykke. Samme Harris Jensen, der gennem sit 

virke i DJ skabte Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve for jægere og alle jagthunderacer. En prøve, der 

oprindeligt kun havde det formål at uddanne og afprøve alle jagthunderacer i det altafgørende efterskudsarbejde 

til gavn for udøvelsen af etisk korrekt jagt. 

Jeg vil vove den påstand, at samme visionære tilgang og dybe kærlighed til vore racers kvaliteter, har den 

siddende bestyrelse. Vi arbejder målrettet for at skabe så mange og varierede tilbud til medlemmerne som 

mulig. Vi ønsker, at styrke vores racers kvaliteter på alle fronter for derigennem at profilere dem som jægerens 

foretrukne racer – og fastholde münsterländeren som et oplagt valg som jagt- og familiehund. 

I sidste års beretning fremlagde jeg en plan for bestyrelsens arbejde i årene, der kommer. Vi er nået i mål med 

følgende:  

 Vi har introduceret en Mentaltest. 

 DKK og FCI-anerkendte Unghunde- og Anlægstest er en realitet. Disse er blevet til i et gnidningsløst og 

visionært samarbejde med Langhårsklubben, Dansk Weimaraner Klub, Dansk Vizsla Klub og Dansk 

Drentsche Patrijshond Klub. 

Begge er nye tilbud til vore medlemmer. 

Få har endnu benyttet sig af tilbuddet om at lade deres hunde aflægge en mentaltest. 

Forårets anlægstest - UT var derimod en stor succes med 25 deltagende unge Münsterländere. Sammenholdt 

deltog 15 i Ungdomsklasse på klubbens egen hovedprøve i foråret. Tre deltog i begge prøveformer. Samlet har 

altså 37 forskellige unghunde deltaget. Det betragter jeg som en succes – så mange unge hunde har vi ikke set 

til afprøvning i årevis. Det ser vi i bestyrelsen som udtryk for, at vi har ramt et behov.  

Disse test vil med tiden vil styrke klubbens og det internationale avlsarbejde! Samt ikke mindst forhåbentlig 

afstedkomme at flere unge hunde – hanner som tæver – bruges i klubbens avlsarbejde. Sidste år var tævernes 

gennemsnitsalder ved parringer i klubregi 5,6 år. Det er for højt!  

 Samarbejdet med ejerne af Grosser Münsterländere er ligeledes styrket i dette klubår gennem 

nedsættelse af et arbejdsudvalg for racen. Første synlige resultat er oversættelse og godkendelse af den 

nye standard fra racens hjemland. Denne var gået i ”glemmebogen” hos DKK. Problemet blev på 

sædvanlig smidig vis løst via dialog med DKK. 
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 Vi har gennemført klubbens første elektroniske spørgeskemaundersøgelse. 

Vi er nået et stykke af vejen med planen og arbejder målrettet på at komme omkring de øvrige tiltag. 

 Vi har fortløbende og i et fremragende og ligeledes visionært samarbejde med DKK skabt og 

videreudvikler løbende stambog+, der sikrer, at de Münsterländere, der bliver brugt i klubbens 

avlsarbejde lever op til klubbens egne anbefalinger. I al ubeskedenhed deltog jeg i dette arbejde fra den 

spæde start i et arbejdsudvalg under DKK.   

Indførelse af Stambog+ har i øvrigt vakt anerkendelse over hele verdenen, som en innovativ vej til opnåelse og 

synliggørelse af brugskrav i specialklubbernes avlsarbejde i FCI’s nationale kennelklubber. 

Det fortløbende arbejde med stambog+ varetages på fortræffelig vis af klubbens avlsvejledning i tæt samarbejde 

med bestyrelsen. Klubbens opdrættere og hvalpekøbere har efter min overbevisning i avlsvejledningen en af 

Danmarks absolut bedste sparringspartnere for så vidt angår avl og hjælp til anvisning af Münsterländerhvalpe. 

Avlsvejledningens tilgang til arbejdet er unik og endnu et godt eksempel på den visionære tilgang til arbejdet 

med vore racer. Det genindførte hvalpesyn er et godt eksempel herpå.  

I mine 40 år i klubben har jeg ligeledes oplevet og oplever engagerede opdrættere og aktivister, der på 

fornemste vis understøtter det arbejde, skiftende bestyrelser har udstukket kursen for.   

Opdrættere, der fastholder og styrker vore racers jagtlige egenskaber – og ikke at forglemme har kombineret 

dette med en prioritering af, at vore hunde også skal kunne begå sig som kærlige og velafbalancerede 

familiehunde. 

De opdrættere, der endnu ikke er inde i vort fællesskab, skal vi søge den konstruktiv dialog med. 

Aktivister, der uge efter uge frivilligt og uden vederlag hjælper medlemmerne til at uddanne deres 

Münsterländere til netop solide, anvendelige jaghunde og omgængelige familiehunde. 

Opdrætterne og aktivisterne er afgørende vor vore racers succes: 

 Det er oftest her en ny Münsterländerejer for første gang finder det dybe engagement og kærlighed til 

den race - hvad enten det er Kleiner eller Grosser Münsterländeren – som de nu en gang har valgt. 

 Det er her, han eller hun kan finde det fællesskab og den vejledning, der er uundværlig både for nye som 

gamle Münsterländerejere.  

Opdrætternes og aktivisternes indsats i klubregi er uundværlig. 

Op til dette års generalforsamling har vi i bestyrelsen måtte konstatere, at udenforstående forsøger at påvirke 

de interne og demokratiske processer i DMK. Det finder vi bekymrende og sørgeligt.  

Bekymrende fordi det strider mod almindelig og god foreningsskik. Vi håber, at forsamlingen har bemærket, at 

DMKs bestyrelse ikke diskutere samarbejdsrelationer og forhandlinger i offentlige medier. Vi bruger den 

demokratiske dialog. Alle klubberne må og skal påtage sig et ansvar for at fællesskabet fungerer. Det er 

bestyrelsen bevidste om. 

Sørgeligt fordi det forstyrre billedet af en bestyrelse, der kan og vil det bedste for sine medlemmer. 
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Ligeledes sørgeligt fordi det forstyrrer billedet af en klub: 

 med et godt sammenhold,  

 der som en af de få specialklubber i FJD-samarbejdet holder medlemstallet og endda oplever en lille 

fremgang på denne front. Vi var ved årsskiftet over 800 medlemmer! 

 En klub, der senest har afholdt en velbesøgt avlsdag. 

 En klub, der kan runde sit klubår af med et så stort og velgennemført arrangement som Hold-

apporteringen med 92 deltagende hunde.  

Mit postulat i denne sammenhæng er: Det gør ikke ret mange andre specialklubber bedre. Det skal vi med 

rette være stolte af. 

Her kort før generalforsamlingen er vort medlemskab af FJD pludselig blevet et tema. Lad mig slå fast, DMK er 

medlem af FJD. Alene det faktum, at dette står beskrevet i klubbens love § 1, stk. 2 burde for længst have stoppet 

debatten om medlemskab eller ikke-medlemskab! 

Bestyrelsens bekymringer er funderet i økonomiske betragtninger. Vi ønsker ikke, at kanalisere medlemmernes 

penge over i organisationer, der opretholder en for dyr administration. I øvrigt en holdning, som vi deler med 

flere af FJD’s specialklubber.  

Vi ønsker ikke at modtage ekstraopkrævninger, vi ikke har haft indflydelse på. 

Vi ønsker ikke, at prøvedeltagelse skal udbydes (for) dyrt for at understøtte en for dyr administration. 

Det er altså ikke medlemskabet, der er et tema for bestyrelsen - hvilket vi har gentaget mange gange. Vi har 

som en ansvarlig bestyrelse forholdt os kritisk til et nyt vedtægtsforslag, der giver begrænset økonomisk 

indflydelse ift. tidligere og en række for høje omkostninger i FJD, der i sidste ende kun kan betales gennem vores 

(og andre specialklubbers) medlemmers kontingenter – eller måske forhøjelser af prøvegebyrer. 

Og vi er blevet hørt: Til orientering kan jeg nævne, at FJDs Forretningsudvalg netop har offentliggjort i et referat 

fra deres møde 30.5 2016 (modtaget 8.6 2016), at de i budgettet for 2016 har indlagt en besparelse på 28% i 

forhold til 2015. Så vores konstruktive kritik er blevet hørt. Vi har foreslået generelle besparelser på 25% for 

indeværende år og fremadrettet. 

Bestyrelsen har også internt gennemført besparelser, da vi er bevidste om at omkostningsniveauet stiger. Det 

skyldes et øget aktivitetsniveau i klubben. Der bl.a. har ført til at vi har indflydelse og står stærkt i det 

internationale arbejde, at vi i egen klub rykker med temadage og uddannelse osv. 

Processen er startet i bestyrelsen og vi er startet med os selv. På en dag som denne, har vi fravalgt vores 

fællesspisning for at holde omkostningsniveauet nede. 

Det er ikke blevet lige vel modtaget at fravælge fællesspisningen. Og det forstår vi, men som ansvarlig bestyrelse 

kan vi ikke forsvare, at udgifterne til klubbens generalforsamling pr. hoved overstiger et medlemskontingent. 

I bedes bemærke, at stigningen i klubbens interne omkostningsniveau de senere år skyldes øget aktiviteter til 

og til gavn for medlemmerne – særdeles i form af tilbud til opdrætterne og uddannelse af aktivister. 
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Vi ønsker med en ansvarsbevidst tilgang til klubbens økonomi, at fastholde medlemskontingentets nuværende 

størrelse. Det kan vi ikke, hvis vi i tide og utide påføres ekstraordinære udgifter, vi ikke selv er herrer over! 

Vi ser det ikke som en farbar vej, at miste medlemmer pga. kontingentstigninger, der påføres os udefra eller 

som bunder i få medlemmers behov.  

Vi har stadig en fornuftig formue. Denne, ønsker vi, skal bruges til tilbud, der gavner så mange af klubbens 

medlemmer som muligt: Hvilket temadage om avl, uddannelse af aktivister etc. er gode eksempler på. Ligesom 

vi selvfølgelig økonomisk understøtter f.eks. Hold-apporteringen, når behovet er der. 

Og så har vi jo ikke mindst et 50 års jubilæum i 2018, hvor vi skal give den gas og vise omverdenen, at vi netop 

er en klub med et unikt og fantastisk sammenhold. Et sammenhold, der for mig personligt er så unikt og 

berigende, at jeg har været medlem i 40 år – og stadig har Münsterländeren som min foretrukne jagt- og 

familiehund. 

Jeg vil slutte min beretning med at nævne nogle få resultater i klubåret, som fortjener en ekstra opmærksomhed: 

DKCH  

Cosmo dk01693/2013. Ejer: Leif Hansen 

Horsia's Rikke DK14804/2012. Ejer: Henning A. Petersen (titlen opnået 10.6 2016) 

KLBCH  

Rico DK06374/2011. Ejer: Jan L. Larsen 

DKJCH  

Rico dk06374/2011. Ejer: Jan L. Larsen 

Fuglevang's Maggie dk05984/2011. Ejer: Peter Lykke Thomsen 

 DKSCH 

 Aldo vom Sperlingshof dk09341/2011. Ejer: Anders Dellgren 

 SEJCH  

Uldjydens Pedro dk15349/2011. Ejer: Hans Lau Jensen. - Første danske hund med titlen 

 

Efterår 2015 

 

HZP Mariager 12- 9-2015 

Asauer DK10639/2014, Kl.M., Han, Fører: Jens Ole Salling, DK - 8620 Kjellerup  

160 point, fragl., Bedste Hund  

 

HZP Langeland 13-9-2015 

Münsterleddets Gabbie DK10837/2014, Kl.M., Tæve, født 12.06.2014, Fører: Pernille Legind,   

154 point, fragl., Bedste Hund   

 

DJU Fuldbrugsprøve ved Grenå den 17-10-2015 
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DK05984/2011 DKJCH MARKPR Fuglevang’s Maggie, Ejer og fører: Peter Lykke Thomsen, 1. præmie, 244 point, 

pokal, prøvens bedste hund, prøvens bedste münsterländer 

DK05873/2013 MARKPR Asja, Ejer og fører: Michael Østergaard, 2. præmie, 251 point 

 

DJU Møn FUME den 24-10-2015 

DK05984/2011 DKJCH MARKPR Fuglevang’s Maggie, Ejer og fører: Peter Lykke Thomsen, 2. præmie, 241 point 

FJD VK Sydjylland den 03-10-2015 

DK05873/2013 MARKPR Asja, Ejer og fører: Michael Østergaard,2. vinder, HP 

DJ VK ved Slagelse den 04-10-2015 

DK09224/2009 DKJCH MARKPR Fuglevang’s Kiki, Ejer og fører: Kenneth Hansen, 6. vinder 

DM 2015 

DK09224/2009 DKJCH MARKPR Fuglevang’s Kiki, Ejer og fører: Kenneth Hansen, 6. vinder 

DMK VK ved Ringsted den 27-09-2015 

DK05873/2013 MARKPR Asja, Ejer og fører: Michael Østergaard, 1. vinder, HP  

DK09224/2009 DKJCH MARKPR Fuglevang’s Kiki, Ejer og fører: Kenneth Hansen, 2. vinder, HP  

DK04215/2009 DKJCH MARKPR Nesko vom Heeker Eichengrund, Ejer og fører: John Hilmer, 3. vinder  

DK05984/2011 DKJCH MARKPR Fuglevang’s Maggie, Ejer og fører: Peter Lykke Thomsen, 4. vinder  

DK18069/2013 MARKPR Løvmosen’s Senta, Ejer og fører: Morten Andersen, 5. vinder  

DK17568/2011 DKCH MARKPR Münsterdalen Bounty, Ejer og fører: Pia Nielsen, 6. vinder 

 

Forår 2016 

DMK ved Herlufmagle den 27-03-2016 

Ungdomsklasse: 

DK08139/2014 MARKPR Django, Ejer og fører: Rasmus Thuesen, 1. præmie -  bedste hund i UK 

Åben klasse: 

DK15369/2013 MARKPR Dinus, Ejer og fører: Kim Vidkjær Andersen, 1. præmie – bedste hund i ÅK 

VK: 

DK05873/2013 MARKPR Asja, Ejer og fører: Michael Østergaard,1. vinder, HP det er i øvrigt tredje gang i træk 

at ekvipagen vinder klubbens VK – en superflot præstation  

 

Derudover en række andre flotte resultater på: 

 Sidste års HZP/Nu kaldet AT  

 Sidste års efterskudsprøver, kvalitetsklasser  

 Dette forårs kvalitetsklasser og VK’er 

, der alle har været offentliggjort i vore medier. 

 De første officielle UT’er, der havde:  

Hedeskov’s Kritte DK11815/2015, KlM, tæve, født 24.06.2015, Fører: Sussie Mattsson,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

75 p. hals på syn (Sil) som testvinder v. Tølløse og Sazzy, DK18216/2014, Fører: Anja Ylönen, 71 p. som 

testvinder på Fyn - og hvor hovedparten af de 25 Münsterländere bestod dagens test. Enkelte havde ikke 

det fornødne held med terræn etc.                                                                                                                                        
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Jeg vil slutte beretningen med at rette en varm tak til alle prøveledere og hjælpere, der yder en fantastisk og 

uegennyttig indsat for klubbens medlemmer. Jeres indsat er værdifuld og værdsat af både medlemmerne og 

bestyrelsen. 

Ligeledes en varm tak til aktivisterne for indsatsen ude i lokalområderne, til udvalgene, der gjorde en forskel og 

i den grad understøtter bestyrelsens arbejde, redaktørerne, der holder os opdateret og sidst men ikke mindst en 

varm tak til nationale og internationale samarbejdspartnere. 

Tak til medlemmerne, der støtter klubben og klubbens arrangementer samt ikke mindst gang på gang på praktisk 

jagt viser vore racers alsidighed og store værd.  

Tak til bestyrelsen for et år med ro på bagsmækken og et særdeles godt samarbejde. 

To personer har meddelt, at de stopper i dag henholdsvis som bestyrelsesmedlem og bestyrelsessuppleant. 

Peter W. Jürgensen har kort før generalforsamling valgt at trække sit kandidatur pga. øget arbejdsbyrde i det 

civile.  

Jette Andersen har valgt at stoppe som suppleant for Jylland. (Sikkert pga. arbejdet med Carsten) 

I skal begge have tak for indsatsen. Den har været værdsat. Vil I komme herop… 

I min tid som formand har jeg altid haft en ”Peter” ved min side. Først en ”Peter” med en fremragende 

sangstemme senere en ”Peter” med en finurlig accent. Det bliver nye tider uden! 

Tak for opmærksomheden! 


