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Det må være en hver avlers mareridt at stå tilbage med flere hvalpe, som man ikke kan få 
solgt. 
Og kigger man lidt på hvalpelisterne, må vi vist bare konstatere, at det er sværere at komme 
af med hanner end med tæver. Hvorfor er det det? 
Hvis vi tænker lidt over fordele og ulemper på hanner og tæver, er der vel ikke specielt 
mange forskelle... Eller hvad? 
Har man en drøm om at få hvalpe en dag, ja, så skal man have en tæve. Sådan er det. Har 
man en eller flere tæver i forvejen, så er det alt andet lige lettere at få en tæve mere, da man 
så ikke har problemer med at holde tæver og hanner adskilt i løbetids perioder. 
Men hvad skulle argumentet ellers være for at få en tæve frem for en hanhund? En tæve 
kommer i løbetid op til 2 gange om året, med humør- og hormonsvingninger til følge. Falsk 
drægtighed, og ustabile perioder op til og efter løbetiden, hvor den kan være umuligt at 
træne, og det ikke er tilladt at komme til konkurrencer, træning og jagt. 
“En hanhund er sværere at opdrage end en tæve”. “En hanhund pisser alle steder”. “En 
hanhund strejfer, når den kan lugte tæver i løbetid”. “En hanhund vil slås”. 
Dette er nogle af de argumenter avlerne møder, når de snakker med kommende hvalpe 
ejere. Alle argumenter må siges at være noget generaliserende og ikke særligt saglige. 
Om hanhunden er sværere at opdrage end en tæve, kommer vel mere an på den enkelte 
hund, end på kønnet? Mange avlere laver hvalpetest på hvalpene, og vælger man en tæve 
der “er fremme i skoene”, kan denne sagtens give dig flere opdragelsesmæssige problemer 
end den lidt blødere hanhund. 
En hund markere territorium, og er den ikke opdraget nok, ja så tisser den sin ejer op af 
gummistøvlen, men det må igen siges at være et spørgsmål om at være efter den, og få det 
stoppet. - Personligt har jeg også set tæver tisse med højt løftede ben, så det er ikke kun et 
hanhunde fænomen. 
De fleste har en indhegnet grund/have som hunden bliver lukket ud i. Og er hunden ellers 
blevet beskæftiget med træning eller jagt, så vil man sjældent/aldrig opleve at hunden stre-
jfer. Tvært i mod kan tæver i løbetid faktisk være mere udbryderkonger end en hanhund.  
Har man først en gang oplevet to tæver slås, så vil man vide, at måske kan hanhunde 
markere over for hinanden, men slår det først gnister mellem to tæver, så kan eksplosionen 
bliver ret voldsom! Ja, hunde kan finde på at slås. Både hanner og tæver. 
Og helt overordnet set, må vi vel bare være ærlige overfor os selv, og konstatere at det hele i 
bund og grund er et spørgsmål om opdragelse. Hvad enten det er en tæve eller en hanhund. 
Hvorfor står avlerne så tilbage med hanner? 
Hjælp vores avlere. Hjælp med til at aflive de myter, der løber blandt jægere og på trænings 
pladser. Lad vær med at lade nogle få dårlige eksempler danne præcedens. 
Prøv at se på de fantastiske hvalpe, der er på 
forsiden af dette nummer. Det er hanner, der er 
til salg på hvalpelisten. Fine hvalpe. Der alle kan 
blive super jagthunde. 
Tænk selv over hvilke argumenter, der er, for at 
vælge hanner frem for tæver og omvendt....
Sussie Mattsson

“Undskyld... Det var ikke med vilje...”
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Formand:
Richard A. Møller
Vibemosen 44
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Kasserer:
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Området:
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cnh@post.tele.dk
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4040 Jyllinge
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24 63 33 87
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Kasserer:
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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
Nordsjælland-området:
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:
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
Nordjyllands-området:
Kontaktperson:
Thorkild Helgesen
Ellehammervej 71
9430 Vadum
21 21 59 90
thorkildh@o4.dk
Øvrige:
Niels Peder Greve
Kuhlausvej 6
9200 Aalborg SV
50 50 54 02 / 98 18 16 00
jetteogniels@gvdnet.dk

Benny Elmengaard
Rebildparken 142
9220 Ålborg Ø
29 85 86 07 / 98 35 07 07
elmengaard@gmail.com
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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
Himmerlands-området:
Kontaktperson:
Tine Broen Nielsen
Nihøjevej 25
Øster Hornum
9530 Støvring 
24 25 77 27
tinebroen@live.dk
Bjarne Sørensen
Smedevænget 8
9620 Ålestrup
24 25 57 85
Jan Larsen
Møllevej 22
9240 Nibe
40 37 83 28
Kenneth Posselt
Lille Ardenvej 1
9510 Arden
21 83 19 29
Holstebro-området:
Kasserer/kontaktperson:
Flemming Helgesen
Nordsvinget 4B
Nørre Felding
7500 Holstebro
60 64 55 07
Anders P. Christensen
Grønningen 2
6969 Ulfborg
97 49 25 39
anders.homann@mail.dk

Herning-området:
Kontaktperson:
Verner Vestergaard
Nørholmvej 11, Hoven
6880 Tarm
60 49 02 09 / 75 34 32 61
akerstedt@mail.dk
Ronald Jensen
Egeris Møllevej 6
6920 Videbæk
51 20 02 81 / 97 17 84 64
annegrethe.larsen@
holstebro.dk
Jytte Thomsen
P.O. Pedersensvej 5
7500 Holstebro
97 42 92 96
egt@webspeed.dk
Gustav Klemmensen
Plantagevej 6
Vorgod Østerby
6920 Videbæk
50 95 31 01
betina-gustav@mail.dk
Jacob Mærsk Jensen
Brejninggårdsvej 22
6920 Videbæk
29 66 44 22
kennel-vestjyden@live.dk
Thy-Mors-området:
Carsten Mogensen Eriksen
Grønlundsvej 4
7700 Thisted
60 65 69 90
carstenoggudrun@hotmail.
com
Finn R. Pedersen
J.P. Jacobsengade 6 
7700 Thisted
21 76 69 73 / 97 92 68 73
kmax@pedersen.mail.dk
Kontaktperson:
Peter Ringgaard
Solbakken 12, Ræhr
7730 Hanstholm
40 47 84 22 / 97 96 51 14 
asepeter@privat.dk
Kasserer:
Johnny Nørgaard
Bjergaardsvej 7, Heltborg
7760 Hurup
51 20 36 16 / 97 96 51 14

Leif Jensen
Grønlandsvej  28
7700 Thisted
23 35 81 98 / 97 92 50 68
jensen28@pc.dk
Morten Mortensen
Koralvej 2, Østerild
7700 Thisted
40 19 52 55 / 97 99 70 70
may-britogmorten@
pandalus.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
Rune Riishøj
Over Spangen 6,
Rønbjerg
7800 Skive
22 84 83 65 / 97 40 51 51
runeriishoej@hotmail.com
Jan Germansen
Brombærvej 6
8840 Rødkærsbro
87 51 41 45
Århus-Grenå-området:
Formand:
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:
Kontaktperson:
Henrik Nielsen
Thrige Møllevej 40
8380 Thrige
86 23 07 67
hnthrige@mail.dk

AKTIVISTER
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AKTIVISTER
Anders juul Hansen
Sortenmosevej 77
8530 Hjortshøj
27 68 54 21
andershansen50@hotmail.
com
Vejle-Horsens-området:
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
Mona Madsen
Skolevej 13
6731 Tjæreborg
21 92 00 30
skolevej@esenet.dk
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-områ-
det:
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
51 88 20 07
lemtorp@hotmail.com

Bornholms-området:
Bornholmsområdet har pt 
ingen aktivister. 

Resultater kan dog stadig 
sendes til:
Niels Kramer, 
nik@bornholmstrafikken.
dk

Aktiv Gruppe for 
Grosser Münsterländer:
Hvalpeformidling / Avls-
vejleder:
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
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Grosser Stævne 2013 
i Nationalpark Thy

Kom til stævne med din Grosser Münsterlænder!!!

Lørdag den 06. April 2013

Morgenkaffe  --   Parole --  apportering -- schweiss -- marktræning   

Efterfølgende udflugt til Nationalparken.

Frokost med produkter fra Thy.

Hundesnak om kommende aktiviteter for Grosser Münsterlænder

Afslutning kl. ca. 15.00

Evt. overnatning fredag kan anvises

Endelig program følger senere

Kontakt mig for yderliger oplysning.
Carsten Eriksen, Thisted tlf. 60656990
Mail: carstenoggudrun@hotmail.com
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Bira DK05009/2012 er et skønt eksemplar af en grosser. 
Kom og vis os din skønne grosser! 
Jo flere vi kan samle jo sjovere!
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USA tur.
Palle Jørgensens beretning om han’s og Henrik Raa’s tur til USA.

Tidlig på sommeren 2011 tikkede en forespørgsel ind på min mail. Afsenderen var Mark 
Bulvanoski, New York og den lød på, om jeg kunne tænke mig at deltage, som gæstetaler 
på Nordamerikansk Münsterländerklubs årlige konference sidste weekend i April i Penn-
sylvania (den blev dog senere flyttet til New York Upstate). 
Det lød jo fedt. Hvad mon de ville have mig til at tale om? 
Jeg tjekkede som det første min kalender, hvor jeg kunne konstatere at, der skulle min 
yngste datter konfirmeres. Jeg måtte så meddele Mark, som jeg kender, da jeg har solgt 
ham en hvalp, at jeg desværre var forhindret p.g.a datoen.
Der gik en uge inden jeg hørte noget igen. Vi flytter konferencen en uge lød svaret. Okay, 
det måtte jeg nok sige.
De ville gerne have mig til at fortælle noget om det tyske prøvesystem og lidt om det inter-
nationale samarbejde.
Det var måske ikke lige det jeg havde håbet på. Godt nok kender jeg det tyske prøvesystem 
rimeligt, men ligefrem at holde foredrag om det… og det internationale samarbejde, det 
havde jeg kun minimalt kendskab til. Jeg meddelte Mark at, ovenstående emner nok bedre 
passede til Henrik Raae A. og hvis jeg skulle tale om noget tysk, skulle det være de tyske 
blodlinjer, her var jeg helt anderledes på hjemmebane.
Der blev spurgt til Henriks E- mailadresse. Tænk jeg havde lige givet min invitation til en 
USA tur væk!
Der gik nu lidt tid med skriveri frem og tilbage. Jeg var lidt bindeleddet i det her og var 
som regel minimum cc på. Så kom der en mail, hvor der stod at, de gerne ville se os begge 
og vi skulle fortælle dem om de før nævnte emner!
Henrik og jeg ville få en stor del af vores rejseudgifter dækket (flybillet og lejebil). Vi ville 
blive indkvarteret privat og der var plads til vores familier.
Det var næsten ikke til at få armene ned. Det stod desværre hurtigt klart at, min familie 
var nødt til at melde fra p.g.a. flere sammenfaldne ting.
To danskere skulle nu til USA og fortælle noget om tyske prøver og blodlinjer! Det må jo 
da være det mest sandsynlige i denne verden.
Efteråret kom og de mørke aftener, mindede mig om, det nok var tiden at, begynde på det 
foredrag. Som jeg sad der og grublede over hvordan jeg fik en gang snakken stamtavler, 
linjer og måske nogle resultater til at lyde spændende, fik jeg pludselig en idé.
En solskinshistorie fra det virkelige liv. En succes, for hovedpartens vegne, byggende på 
linjer fra Nordrhein Westfalen.  John og Heikis danmarksmesterskab! Her kunne jeg 
fortælle amerikanerne en historie om de tyske hunde, de gerne ville høre om og som vi 
havde fået til at passe ind i vores kram.
Jeg kontaktede for god ordens skyld John, for at høre om det var OK, hvilket det var, hvad 
jeg jo nok også regnede med.
Så jeg gik i gang med at skrive, først på dansk, så på engelsk. Jeg gik 25- 30 år tilbage i 
tiden, startende med Ingo vom Rehwinkel og Heiko von Ottenstein. Senere støder Utz von 
der Amselweide til og ud fra de tre hanhunde, kan man så med John og Heiki i den anden 
ende, fortælle en væsentlig sjovere historie med alle de i mellemtiden involverede hunde. 
Vise stamtavler. Vise billeder. Fortælle detaljer om hundene. 
En af de historier jeg altid holder af at, fortælle er Heinz Amshoves fuldbrugsprøve med 
Olex vom Heeker Eichengrund, hvor Heinz stillede på Olex´s 1 års fødselsdag og nærm-
est blev hånet herfor. Ingen hånede næste dag, da han med sin første præmie oven i købet 
skulle op og hente pokalen for prøvens bedste hund. Vel og mærke en mix prøve med 
ruhår og korthår.
En anden historie som jeg ofte fortæller i disse sammenhænge, var da unge Lux von der 
Innleit´n skulle trænes på harespor op til en prøve.  Af mangel på bedre blev han sat på et 
rævespor, da Mikkel nu alligevel sprang over vejen, der foran bilen og ind i en majsmark. 
Lux var væk i 20 minutter, men havde ikke helt forstået at, han kun skulle følge sporet, så 
han bragte Mikkel, der ikke længere var i live, til sin noget overraskede og sikkert stolte 
ejer.
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Det blev forår. Tiden nærmede sig. Først holdt vi konfirmation. Næste dag skulle jeg rejse. 
Første over til Anita og Henrik for en overnatning. Næste morgen gik turen så til Kastrup. 
Henrik med familie og jeg.
Vi mellemlandede i Paris og fra Paris og til New York fik vi altså os en ekstra oplevelse. En 
flyvetur i Airbus 380 med plads til 800 passagerer. Verdens største passagerfly og den er 
STOR!
Landet i J.F. Kennedy Airport (den er også stor) gennem sikkerhedstjek og afhøring, vent-
ede Mark Bulvanoski på os, ude på den anden side. Fra lufthavnsmetroen gik det videre 
med undergrundsbanen og her sted vi først op fra, da vi var på Manhattan, hvor vi skulle 
tilbringe første nat i en lejlighed på 8 east street.
Jeg må med det samme indrømme, når man ikke har været der før og når man kommer 
så langt ude fra bøhlandet, som Illebølle på Langeland nu engang er. Så tager man altså 
lige en dyb indånding, når man stiger op på gaden der. Hold da op! Første tanke var nok, 
hvordan overlever jeg her? Jeg må så sige, efter en time havde jeg begyndt at lure,  der al-
ligevel var lidt system i tingen og jeg er ellers godt nok ikke til storbyer, men sikken en fed 
by!
Masser af små hyggelige butikker og spisesteder. Utrolig flinke og hjælpsomme mennesker 
alle vegne og det vil jeg med det samme fremhæve, for det gjaldt hele turen. Aldrig har jeg 
mødt så udadvendt og hjælpsomt et folk som amerikanerne. Det har gjort stort indtryk på 
mig.
Næste dag gik turen videre til Livingston Manor, som ligger godt 3 timers kørsel nordpå i 
et dejligt bjergområde. Her skulle vi have en overnatning, inden turen gik det sidste stykke 
op. Jeg var dog blevet lovet en lille rundtur på Manhattan, da jeg ikke lige som de andre, 
kom tilbage til lejligheden efter konferencen. Jeg var nødt til hjem på arbejde. 
Som lovet fik jeg/ vi set lidt af China Town, gået på Broadway og så mit højeste ønske, 
Ground Zero.  Til det sidste må jeg nok sige, her 
føles godt nok historiens vingesus.
New York forbindes for det meste med N.Y. 
City, men når man kommer uden for denne, 
tegner der sig en stat med en utrolig smuk og 
vildtrig natur. Vores tur op til Whispering Pines 
Hideaway, Lyons,  hvor konferencen afholdes 
bragte os først gennem et område som mindede 
en del om Harzen, så kørte vi længe i en natur, 
der kunne være Sveriges for til sidst, da vi kom 
op syd for Ontariosøen lignede det næsten Fyn. 
Næste stop blev vores overnatningskvarter i 
forbindelse med konferencen, som lå 3 kvarters 
kørsel der fra. Overnatningen var lig med John 
Barkees særdeles hyggelige hjem, i skønne natur 
omgivelser med søer, små skove, forholdsvis små marker (og vinmarker), levende hegn og 
moser. 
Vi var med ude og træne hund i en mose og en af hundene bragte en død sumpskildpad-
de. Der løb vilde kalkuner rundt mange steder og white tailhjorte i et antal, som lignede 
dåvildt tætheden hjemme på Langeland. Gæs, ræve og stinkdyr.
Første aften hos John mødte flere af bestyrelsesmedlemmerne op og vi havde en rigtig 
hyggelig grillaften. Det der med barbecue, det kan de altså.
Næste morgen gik turen til Whispering Pines, en farm hvor man kunne gå på fasanjagt, 
skyde lerduer, køre 4 hjulstrækker i skovene og afholde møder og den slags. Meget ideelt 
for en konference.
Ud over vores foredrag, var der hen af vejet puttet mere på vores program. Vi skulle nu 
instruere i hvalpemotivation, apportdressur og sweisstræning på flere stadier. Det var også 
helt fint med os og selvfølgelig, når de havde inviteret os så langt væk fra, skulle de da have 

USA, mulighedernes land. Her en lille fin 
tæve i pink kjole
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al den input vi kunne bidrage med.
Programmet , som vi dog fik lov at gradbøje lidt:
Friday, May 4
12:30-4:00 PM- Puppy Foundation Seminar- Henrik Anderson and Palle Jorgensen will 
present how they approach training for testing in Denmark. The JGHV VJP and HZP tests 
will be discussed, and training methods will be demonstrated to aid members in under-
standing and preparing for the German tests. 
4-6 PM- Palle Jorgensen will discuss German breeding lines. 
6-7 PM- Social Hour 
7-8 PM- Dinner 
8 PM- Bird Derby Calcutta and SMCNA Annual Awards Presentation 
Saturday, May 5
8 AM-Noon- Bird Derby 
9-10:30 AM- Seminar on Evaluating Puppy Conformation 
10:30-Noon- Seminar “Non-forced Retrieving for Pups” presented by Palle Jorgensen.  
Noon- 1 PM- Lunch 
1-6 PM- Bird Derby 
1-3 PM- Blood Tracking Seminar- Introduction to basic tracking for young pups/ Introduc-
tion to blood tracking for older  pups and adult dogs presented by Palle Jorgensen. 
3-5 PM- Henrik Anderson presentation on Denmark’s transition to the JGHV German 
Testing System. Discussion of it’s  use as a breeding tool, review of the VJP, HZP, and VGP, 
the test’s logistics, and training perspectives. Time will  be allowed for Member’s questions. 
5-6 PM- Social Hour 
6-7 PM- SMCNA Annual Banquet 
7 PM- Bird Derby Awards and Annual Auction* 
items-large or small, including hunting trips, hunting gear, training equipment, or anything 
you think a SMCNA member  would enjoy! 
Sunday, May 6
7:30-9 AM- Overnight Blood Tracking Seminar presented by Henrik Anderson and Palle 
Jorgensen/ Also continuation of  Same Day Blood Tracking for those interested. 
9-10:30 AM- SMCNA Annual Members’ Meeting 
10:30-Noon- Continuation of Henrik and Palle’s train-
ing seminar. 
Noon-1 PM- Lunch 
1-3 PM- Conformation Show Seminar- Members will 
receive training in presenting their dog for coat and 
conformation 
evaluation. Judges-in-Training will practice judging. 
3-5 PM-Review of any seminar session and training 
assistance as requested by attendees. 
5 PM-Close of Conference
Som det kan ses, var vi næsten på hver dag fra morgen 
til aften og det samtidig med at, alt naturligvis foregik 
på engelsk og så med en gang jetlag, der kun meget langsomt fortog sig. På et tidspunkt 
hver aften slog hjernen simpelthen på stand by og man faldt næsten bevidstløs om på sen-
gen, blot for at vågne 4 timer senere, da kroppen ikke kunne finde ud af hvad tid på døgnet 
det var.
Jeg vil lige kommentere på deres Bird Derby, som vel mest er at, sammenligne med en mel-
lemting mellem en vinderklasse og en hubertusprøve.
Hundene slippes enkeltvis. Hver hund har 20 min. til at finde 5 fugle (i dette tilfælde 
rødhøns), som sættes ud umiddelbart før hvert slip, samme sted hver gang og tage stand 

Stars and stripes er hejst og konferencen 
kan begynde
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for dem. Føreren som selv skyder, hvis han ikke ønsker en anden til det, rejser fuglen som 
hunden har udpeget for ham. Hunden skal forholde sig roligt i skuddet og apportere på 
kommando.
Hundens arbejde, skydning og ekvipagens helhedsindtryk som sådan tæller sammen med 
den tid der er brugt på de 5  fugle. Den der har flest point vinder prøven. Dagens nr. 1 og 2 
var tyske importer og nr. 3  med pointlighed med nr. 2 blot en smule langsommere var en 
dansk import. Der var knapt 20 hunde til start. Dagen før kunne man spille på resultatet og 
vinderen fik sig et rimeligt tilskud til rejsen hjem.
Der var flere af hundeførerne der synes at vi danskere skulle have lov at, more os lidt, så 
vi fik lov at fælde fugl over deres hunde. Af hensyn til vores formand, vil jeg ikke komme 
nærmere ind på den indbyrdes skydekonkurrence.
Alt i alt kunne vi nok se at, deres hunde var vandt til at, jage hønsefugle. Ud over dette Bird 
Derby afholder amerikanerne VJP, HZP og VGP som de har taget til sig fra Tyskland.
Vores indsat på konferencen, lod der til at være udbredt tilfredshed med. Jeg har heller 
aldrig været udsat for at et par dressurtips kunne udløse tak med håndgivning, men så har 
man prøvet det også og det viser igen noget om amerikanernes måde at omgås hinanden 
på. Jeg hørte en af deltagerne sige til en anden at, der var for lidt danskere i USA. Det tror 
jeg skulle tages som et komplement.
Søndag da konferencen var slut, besluttede vi os for at køre op og se Niagara Falls, da der 
var mindre end 2 timers kørsel og vi måtte se disse vandfald, når vi nu var i dette hjørne af 
landet. Vi havde hørt hjemmefra de er flottest fra den canadiske side, ja så var vi jo nødt til 
at køre ind i Canada. Her fik vi også indtaget aftensmaden, før vi returnerede til Johns hus.
Vi blev et par dage hos John og hvilede ud og nød det dejlige område. Vi fik handlet lidt tøj 
og sko til helt uhørte lave priser. Her stødte vi igen på amerikanernes store hjælpsomhed. 
Hvis de ikke lige havde, hvad vi skulle bruge i butikken, gik de straks på nettet og fandt 
nærmeste butik, der havde varen og udskrev en adresse til GPSén, så det nemt kunne 
findes. 
Turen gik tilbage til N. Y. City. For mit vedkomne fordi  jeg skulle til lufthavnen. For de 
andres fordi de skulle holde en uges ferie mere, med udgangspunkt fra lejligheden på Man-
hattan.
Med en mellemlanding i Amsterdam ankom jeg planmæssigt til Kastrup. Jeg konstaterede 
at, der lige var ved at gå et tog og jeg fik købt en billet i automaten. 
Nu må jeg indrømme, der går nok 10 år imellem jeg kører med tog, så der er som regel 
fundet på noget nyt fra gang til gang, eller jeg kan i hvert fald ikke huske hvordan det lige 
gik til sidst. 
På vej op ad trappen fik jeg læst på billetten, den skulle stemples på perronen inden afgang. 
Oppe på perronen kiggede jeg mig omkring og tænkte, gad da vist? Så fik jeg øje på en 
mand der stod og stak sin billet ind i en lille gul kasse. Selv om jeg nok allerede havde 
regnet ud, det var der den skulle stemples, var jeg jo blevet vandt til amerikanernes hjælp-
somhed, når vi skulle købe billetter til undergrundsbanen, så jeg spurgte venligt manden, 
om det var der, den skulle stemples? Han kiggede på mig, som om jeg ikke var rigtig klog, 
vendte sig og gik uden et ord. 
Jeg kunne hermed konstatere, jeg var hjemme igen!

Jeg satte mig ind i toget og glædede mig til at gense familien.

Palle Jørgensen
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’Qvinde’ – ’Kleiner’ - weekend
”Det er lige noget for jer”, sagde en god ven. ”Helt ærlig” tænkte vi, ”bliver det ikke lige i 
overkanten med både kvinde- og hundesnak?”   
Men det blev bare en rigtig seriøs weekend. Kvindesnak var der ikke meget af. Mandesnak 
overhovedet ikke. Hund og hundearbejde var totalt i centrum. Vejret var fantastisk med 
strålende sol begge dage, og i Tine Broen Nielsens gæstfrie hjem nød tolv kleinermünster-
ländertøser samværet socialt og fagligt fra lørdag formiddag den 26. maj til søndag efter-
middag. Fri for huslige pligter lod vi os opvarte af Peter (Tines mand), som sørgede for alle 
måltider og ikke mindst en dejlig grillfest lørdag aften. Stor tak til Peter.

Et alsidigt program af varierende sværhedsgrad 
var planlagt. Alle kategorier inden for hunde-
træning (undtagen markarbejde) var tilgode-
set. Først skulle vi en tur i skoven, hvor Jan og 
Tine havde udlagt schweiss-spor. Efter en kort 
introduktion, hvor vi kunne følge Pias hund, gik 
alle hundeførere et spor. Længden var afpasset 
den enkelte hunds niveau. Frokosten stod klar, 
da vi varme og lidt sultne vendte hjem. Efter-

middagsprogrammet var ikke for sarte kvindehænder! Vi blev udfordret konkret med de 
opgaver, en hundefører står over for, når vores hunde apporterer anskudte dyr. 
Senere blev vi indviet i hundemassagens mysterier. Helle (hundemassør) gav Tines hund 
en grundig omgang. En massage tager en time. Hunden nød det. Hvem ville ikke det? Vi 
lærte, at en hund skal behandles med respekt og omtanke før og efter en jagt. Den skal, 
ligesom enhver anden sportsmand, varmes op med kort motion før jagt og ”skridtes af ” 
efter jagt. Ikke noget med at lægge en våd og varm hund direkte ind i en kold bil. 
Apporteringstræningen var på grund af det varme vejr udskudt til senere på aftenen. Igen 
var udfordringerne tilpasset de enkelte hundes niveau. Der var rigeligt med vildt, og et 
tilgrænsende areal med meget tæt beplantning gav store udfordringer for det frie søg. 
Andre hunde lærte korrekt apportering af dummy og vildt og træning af lydighed med 
harelauncher. Aftenen afsluttedes med jordbær, kage og hyggesnak på terrassen. 
Søndag morgen kørte vi til DKK’s udstilling i Aalborg. Forinden havde vi afprøvet ring-
situationen. Nicole, Lone og Jan havde tilmeldt sig. Alle klarede sig rigtig godt. Til lykke! 
Eftermiddagens udfordringer var apportering i vand, og en nærliggende sø blev indtaget. 
Træningen var en oplevelse. Aldrig har jeg oplevet så engagerede instruktører. Billedet 
viser en af instruktørerne i vandet med en nervøs hund. Det lykedes! Igen blev nogle 
hunde hjulpet til at komme i vandet, medens Tine måtte på vandring til modsatte søbred 
for at give apporteringsmulighed fra rørskoven der. 
 

Tilbage står vi med indtrykkene fra 
en begivenhedsrig weekend. Det 
var en oplevelse at se tolv kleinere 
løbe frit rundt og lege eller drille 
hinanden. Tines entusiame og aldrig 
svigtende evne til at tage problemer 
som udfordringer prægede hele 
kurset. Også en stor tak til instruk-
tørerne Sussie, Pia og Tanja, fordi 
de så rundhåndede delte ud af deres 
erfaringer og til vore medtøser, som 
vi hyggede os sammen med.

Charlotte Hermansen og Ellen Greve Selvfølgelig kan den lære at svømme!
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Referat bestyrelsesmøde, 25. maj 2012.
Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.00
Deltagere: Lars Pedersen (LP), Erik Lillesøe (EL), Peter Ringgaard (PR), Henrik Raae An-
dersen (HRA) Gunner Bertelsen (GB), Jan Nielsen(JN), Morten Vestergaard (MV).
Afbud: Tine Broen Nielsen(TN), Søren Olsen(SO), Palle Jørgensen (PJ), Tage S. Nielsen 
(TSN).
Dagsorden:
0) Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde
HRA: Sag vedr. sponsor endnu ikke afsluttet. En umiddelbar vurdering er, at et længerevar-
ende juridisk slagsmål ”ikke er pengene værd”. HRA sørger for en passende afslutning af 
sagen.
DKK: Brud på Etiske Regler. Tages op på førstkommende fredagsmøde med DKKs direk-
tør.
Referat godkendt
1) DMK
Bornholm-området nedlagt. Ingen aktivister ønskede genvalg og ingen nye stillede op, da 
der blev afholdt valg 4/4 2012.
Gave til den tyske klub ifm. 100 års jubilæet 2012. DMK indkøber i den forbindelse gaver 
til Jubilæums B-zuchtschau og Bundes-HZP. HRA tovholder.
DMKs bestyrelse ønsker at fremsætte flg. forslag til fremtidig stambogsføring af KL. og 
GR.M overfor DKKs bestyrelse: ”Specialklub- bog(a)”: Stambogsførte FCI-forældre, HD-fri 
A-B, summen af forældredyrenes HD-index skal være mindst 200. Udstilling præmieret 
med minimum præmieringen ”Good”. Bestået en DMK godkendt jagtlig test/prøve, hvor 
skud afgives uden anmærkning om skudrædhed/skudfølsomhed. Stambogen påføres 
teksten: ”Er avlet efter DMKs og DKKS anbefalinger”. ”DKK – bog(b)”: Stambogsførte FCI-
forældre, HD-fri A-B. På begge typer stambog ønskes en henvisning til Klubbens hjemme-
side.
Generalforsamlingens høres! Forhandlinger indledes efter generalforsamlingen
2) Beretning fra udvalg
Aktivistudvalg
a. Der er kommet en mødeindkaldelse til Kontaktmandsmøde 3/6 2012 kl. 12.00 med flg. 
dagsorden:
”Valg af dirigent og referent.
1. Nye aktivistregler. (forslag vedhæftet)
2. Love.
3. uddannelse af aktivister.
4. Indkommende forslag / gode ideer.
5. Evt.
I tidsrummet 10.00-12.00 samme dag og sted er der indkaldt til møde imellem bestyrelsens 
kontaktudvalg og aktivistudvalg.” Bestyrelsen har ikke på dette møde detaljeret behandlet 
det fremsendte forslag. Førstehåndsindtrykket er positivt. Kontaktudvalget arbejder videre 
med forslaget.
Udstillingsudvalget
a) Treklubudstillingen 4/8 2012 er på skinner
b) FJDs udstilling 10/6 2012 på Fyn er ligeledes på skinner.
Markprøveudvalget
a) Skal der igen afholdes markprøver i klubregi på Fyn? Lars igangsætter det forberedende 
arbejde med henblik på at være prøveleder for en efterårsprøve på Fyn i 2014. Lars ind-
stilles til deltagelse i først kommende prøveleder kursus.
b) Forårsmarkprøven 2012 blev flot afviklet. Der skænkes fodertønder til terrængivere. 
Tovholder HRA.
Efterskudsudvalget
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a) Schweissprøve 11/8 i Thy. Der er endnu ikke opnået tilladelse fra skov og naturstyrelsen. 
PR arbejder på sagen.
b) Niels Kraemer vil gerne stå for afholdelsen af schweissprøve på Bornholm. Efterskud-
sudvalget tager kontakt til Niels Kraemer i den forbindelse.
c) DMK’s apporteringsprøve afholdes på Fyn og Sjælland 2/6.
Uddannelsesudvalget
a) Medlemmerne af uddannelsesudvalget planlægger et studiebesøg til DKK’s uddannelser 
forskellige steder i landet.
b) Der arbejdes videre med det aftalte.
Bestyrelsens Kontaktudvalget
a) Se aktivistudvalg
Informationsudvalget
a) Medlemslogin til vores hjemmeside bør overvejes. Informationsudvalget bedes komme 
med et oplæg.
b) Der er tilgået JM (Webredaktør) samt HRA kritik af manglende aktiviteter og informa-
tioner om Gr.M.. Carsten Eriksen har tilbudt at være med til at løfte opgaven. HRA og MV 
tager kontakt til Carsten, for at diskutere mulige initiativer.
Koordinationsudvalget
a) Aktivitetskalender bør opdateres og offentliggøres!
Lovudvalget
a) Klubbens love og regler skal moderniseres og opdateres. Tovholder HRA og MV. Tids-
frist ultimo 2012.
Andet
a) Diplomer. Skal kunne downloades fra Prøvelederforum på vor hjemmeside? PR sørger 
hurtigst muligt for at dette implementeres. Alle prøveledere opfordres til at benytte fotopa-
pir ved print af diplomer.
b) Esbjerg-området afholder 16/6 Holdapportering i Esbjerg
3) Avlsvejledning
a. En specifik han hunds HD egenskaber blev diskuteret. Avlsvejledningen indstiller at 
brugen af hanhunden sættes i bero, indtil der foreligger et passende antal bedømte HD-
fotografier af afkom. Bestyrelsen bifalder indstillingen.
b. Til bestyrelsens store tilfredshed har Palle Jørgensen meddelt at han genopstiller som 
avlsvejleder.
c. HRA ønsker nedsat et avlsråd. Det skal bestå af avlsvejledning og et el. flere bestyrelses-
medlemmer samt gerne et el. flere føl med interesse i avlsarbejdet. HRA foreslår at Lena 
Gillstedt indtræder i et evt. avlsråd. Rådet nedsættes af bestyrelsen og arbejder under ans-
var overfor bestyrelsen. Målet er at bevare og fastholde principperne for klubbens avlsar-
bejde samt sikre at opdrættere og hvalpekøbere får opdateret og ”professionel” rådgivning. 
Bestyrelsen forventer ligeledes en øget internationalisering af avlsarbejdet i de kommende 
år. Emnet færdigbehandles efter generalforsamlingen.
d. Avlsvejledningen og HRA foreslår at hvalpepakken digitaliseres og gøres tilgængelig via 
vores hjemmeside. Emnet færdigbehandles efter generalforsamlingen.
e. Betaling for optagelse på hvalpeliste contra betaling for vejledning. Reglernes ordlyd 
opdateres, så al tvivl undgås. Indtil da forvaltes reglerne som de er tænkt i forbindelse med 
seneste revision. Pr. parring betales aktuelt 400,-, delt ligeligt imellem tæve og hanhunde 
ejer. Det påhviler tæve ejeren at foretage en samlet indbetaling. Vælger tæve ejeren, ikke 
at gøre brug af muligheden for offentliggørelse på hvalpelisten, ændrer dette ikke på at der 
samlet betales 400,-.
4) Samarbejdspartnere m.m.
FJD:
Anlægsprøveudvalget inviterer til seminar i Ejby hallen på Fyn den 10/6 kl. 16:00. Besty-
relsen og avlsvejledningen er inviteret.
Gruppe- og fællesmøder har været afholdt i maj. Referater på vej!
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Referat generalforsamling, 9. juni 2012.
Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, Fjelsted, 5592 Ejby
Dagsorden:
a. Valg af to stemmetællere
b. Valg af dirigent
c.  Valg af protokolfører
d. Aflæggelse af årsberetning til godkendelse
e. Aflæggelse af regnskab til decharge
f.  Evt. aflæggelse af aktivisternes årsberetning
g. Opstilling af kandidater
h. Valg af ordentligvis tre bestyrelsesmedlemmer
i.  Valg af tre bestyrelsessuppleanter
j.  Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
k. Avlsarbejdet i det forløbende år

Fællesmødet har vedtaget, at specialklubberne bidrager til Markudvalgets aktiviteter med 5 
kr. pr. medlem pr. år. Øvrige bidrag uændret.
FJDs bestyrelse ønsker fælles tiltag for at styrke markedsføringen af vore racer. Bestyrelsen 
ønsker planlagt en temadag.
DKK:
Har på forespørgsel fra FJD v. HRA afvist, at godtage specialklublove, der kræver gyldigt 
jagttegn for at kunne indtræde i en specialklubs bestyrelse.
DKKs bestyrelse har afvist FJDs ønske om høringsret ved udnævnelse af gruppe- og 
allround eksteriørdommere. HRA ønsker derfor at tilbyde DKKs fremtidige gruppe- all-
rounddommere et indblik i de stående hundes arbejdsområder og historie.
DJU:
Indstillede dommerelever er godkendt og lagt på listen, så de kan dømme uautoriserede 
markprøver
Planlagt møde forventes aflyst. Næste møde afholdes i oktober.
De af klubben indstillede apporteringsprøvedommere er i gang med deres uddannelse!
KLM-I:
Generalforsamling afholdes 30/9 2012. HRA ønsker, at Finland tilbydes observatørstatus. 
Præsidium er tilskrevet.
Den tyske klubs 100 års jubilæums B-HZP. Vi bør finde to-fire hunde til at repræsentere 
DMK. Tovholder HRA m.fl.
5) Ansvarsbeskrivelser
Færdiggøres og offentliggøres så vidt muligt inden generalforsamlingen. Deadline for 
fremsendelse til sekretæren er 8/6.
6) Videre arbejde med handlingsplan
Fremlægges på generalforsamling, som bestyrelsens bud på den fremtidige vej for klubben. 
MV foretager evt. opdateringer.
7) Gentænkning af besættelse af udvalgs og tillidsposter
Overført fra sidste møde. Udgår herefter afsluttet.
8) Generalforsamling
To indkomne forslag: Kragepral og lodtrækning på (egne) markprøver.
Herudover er der modtaget udkast til nye aktivist regler. Diskutters med aktivistudvalget 
3/6 2012.
Tage og Søren ønsker ikke genvalg som suppleanter.
9) Evt.
Mødet afsluttet i god ro og orden. Dato for næste møde aftales efter generalforsamlingen.
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l.  Evt. valg af avlsvejleder(e)
m.Behandling af indkommende forslag
n. Evt. nedsættelse af udvalg
o. Eventuelt
Referat:
a. Valg af to stemmetællere
Peter Ringgård og Mogens Halkjær Pedersen blev valgt uden modkandidater.
b. Valg af dirigent
Tine Broen blev valgt uden modkandidater
c. Valg af protokolfører
Morten Vestergaard blev valgt uden modkandidater
d. Aflæggelse af årsberetning til godkendelse
Det er en tradition at Generalforsamlingen som den første fælles handling rejser sig og 
med et øjebliks stilhed mindes og ære de medlemmer og andre med tilknytning til Dansk 
Münsterländer Klub, som er gået bort i det forløbne klubår. Når vi om et øjeblik gør dette, 
bliver jeg igen og i en særlig grad mindet om, at vi alle kun er her på lånt tid. Tabet og 
sorgen kom helt tæt på da vores bestyrelseskollega og næstformand Peter Ringgaard tidligt 
i år mistede sin hustru Aase. Jeg vil derfor i år tillade mig, udover at bede om et øjebliks 
stilhed, at udtrykke et ære være Aase Bruun Ringgaards minde. Med dette vil jeg bede 
forsamlingen om at rejse sig og holde et øjebliks stilhed.
Velkommen til årets GF.
I sidste års beretning brød jeg med en række traditioner omkring form og indhold - 
således også i år.
Også i år har jeg valgt at se bort fra en opremsning af prøveresultater. Disse resultater har 
været nævnt i vore medier. Overordnet har jeg dog med glæde konstateret, at de gode 
resultater holder niveauet fra årene før. På højeste niveau – vinderklasserne og fuldbrug-
sprøverne har der igen været en række fremragende resultater i ind- og udland. På det per-
sonlige plan, glæder jeg mig særligt over resultaterne på fuldbrugsprøver i ind- og udland.
I sidste års beretning satte jeg fokus på nødvendigheden af at få jægeren i tale. Bestyrelsen 
ønsker forsat at holde fokus på dette mål. Men i årets løb har vi måske fået flere spørgsmål 
end svar!
Hvordan identificere vi de behov, der gør at jægeren netop valgte el. vælger en Münster-
länder?
Spørgeskemaundersøgelser hos specialklubber som vor egen har ikke givet svar på disse 
behov. Undersøgelserne bliver kun besvaret af de i forvejen aktive medlemmer, så værdien 
af disse har vist sig yderst begrænset.
Som ofte nævnt er vi ikke i stand til at fastholde flertallet af de nye medlemmer i mere 
end et til to år. Det er min opfattelse, at mange forlader klubben igen, når de har deltaget 
i dressurkurser og et el. få apporteringskurser. Vi har måske allerede her opfyldt deres 
behov? Vi ved det ikke med sikkerhed!
Bestyrelsen har derfor i det forløbne år – så at sige – forsøgt at vende processen ”på ho-
vedet” og opstillet en række mål og målsætninger for DMK for at få gang i en proces, der 
forhåbentlig også gør os klogere på medlemmernes ønsker og behov. Et foreløbigt oplæg 
til disse vil blive præsenteret sidst i denne beretning.
Jeg vil dog nævne:
- At det forsat er bestyrelsens ønske og mål, at vore racer først og fremmest skal anvendes 
til alsidig jagt og have rodfæste hos den danske jæger og dennes familie.
- At vi gennem målrettet og tidssvarende avlsarbejde fastholder vore racers sundhed, alsi-
dige jagtlige egenskaber og eksteriør.
- At vi lokalt og centralt tilstræber at give vore medlemmer de bedste tilbud og muligheder 
i arbejdet med vore racer
Når dette er nævnt, er jeg overbevist om at Dansk Münsterländer Klub i fremtiden vil stå 
sig bedst ved at skabe muligheder frem for begrænsninger.
Vi skal møde nutidens og fremtidens jæger og potentielle medlem, der hvor han/hun 
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ønsker eller forventer at blive mødt. Vi skal inddrage hele jægerens familie i klubbens ak-
tiviteter. Vi skal acceptere, at samfundet i dag og i fremtiden er under konstant forandring, 
at tilbuddene om en aktiv fritid er mere mangfoldige end nogensinde før – og at vi derfor 
kun er et tilbud blandt mange fristende tilbud.
Det kræver, at vi på alle plan i klubben er mere omstillingsparate end nogensinde før for 
at kunne eksponere Dansk Münsterländer Klub som det absolut bedste tilbud til jægeren 
med en alsidig Münsterländer som sin foretrukne jagt- og familiehund.
I 2009 tog bestyrelsen i Dansk Münsterländer Klub initiativ til at introducere de tyske 
avlsprøver (VJP og HZP) til de øvrige bestyrelser i de Kontinentale Klubber i FJD. Vi var 
og er overbevist om, at disse prøver vil være interessante for den danske jæger (og klub-
ben), da de både i form og indhold giver en udpræget positiv tilgang til at bedømme den 
alsidige jagthunds anlæg og tillærte jagtlige færdigheder.
I perioden fra efteråret 2009 til i dag har jeg sammen med formændene for Langhårsklub-
ben, DWK og DRK foranstaltet en række ekskursioner for førnævnte bestyrelser m.fl. 
samt DJs Hundeudvalg til disse prøveformer i Tyskland for at udbrede kendskabet til 
prøveformerne og prøvereglerne.
I morgen afsluttes processen med et seminar med Wolf Schmidt-Körby i Ejby Hallen. Jeg 
er overbevist om, at han har et tilbud med til FJDs Kontinentale Klubber om et formalis-
erede samarbejde, der indebærer adoption af prøveregler, uddannelse af dommere, brug af 
allerede uddannede dommere etc..
Bestyrelsen forventer derfor, at prøveformerne er en realitet fra 2013 – og dermed del af 
klubbens tilbud til medlemmerne. Set med bestyrelsens øjne får vi med disse prøveformer 
en række stærke tilbud til jægeren med en kort og overkommelig tidshorisont. Tilbud, 
der sluttelig fører til godkendelse af hans/hendes hund som en brugbar alsidig jagthund. I 
tillæg får klubben en række anlægsbedømmelser til gavn for avlen og racen som helhed.
At vi i Dansk Münsterländer Klub derudover får mulighed for at bruge og fodre ”verdens 
bedste avlsdatabase” med data om vore hunde, der har deltaget i disse prøver m.m., vil 
bringe vores fremtidige avlsarbejde op på allerhøjeste internationale niveau. Allerede i 
2009 lavede jeg en forhåndsaftale med vores tyske søsterklub om brug af avlsdatabasen 
”DogBase”. Denne har vores avlsvejledere allerede arbejdet med i et par år. Så her er vi 
allerede godt forberedt.
På sidste års Generalforsamling omtalte jeg et par sager, der havde fyldt meget i besty-
relsens arbejde i klubåret 2010/11. Disse vil jeg omtale i denne del af min beretning, der 
omhandler Dansk Münsterländer Klub og vores samarbejdsrelationer.
DMK
Siden sidste års Generalforsamling, hvor bestyrelsen og de fremmødte aktivister ikke var 
særlig enige om den fremtidige kurs for bl.a. uddannelse af aktivister, har bestyrelsen og 
bestyrelsens Kontaktudvalg afholdt møder med aktivisternes kontaktpersoner og Aktiv-
istudvalget. Det har været positive og konstruktive møder præget af en fælles vilje til at se 
fremad og finde fælles løsninger. Det skal I alle have tak for!
Samarbejdet har foreløbigt udmøntet sig i et forslag til (nye) Aktivistregler. Et forslag, der i 
sin endelige form er tiltrådt af et absolut flertal af kontaktmændene på Kontaktmandsmø-
det d. 3.6 2012. Bestyrelsen støtter en vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 
m – ligesom vi under samme pkt. vil gøre opmærksom på de administrative ændringer i 
klubbens love som en vedtagelse vil afstedkomme.
Jeg skal i øvrigt allerede her varsle, at bestyrelsen efter generalforsamlingen starter en 
tiltrængt og gennemgribende revision af alle klubbens love og regler.
På sidste års Generalforsamling indtrådte to nye bestyrelsesmedlemmer – Tine og Morten. 
De er begge faldet godt ind i bestyrelsens arbejde og har været et frisk pust. Samarbejdet 
har i det forløbende år fungeret glimrende – også selvom vi alle fra tid til anden naturligvis 
må prioritere familie og arbejde før klubarbejde.
DKK
Samarbejdet med DKKs bestyrelse og administration er igen ved at være ”normaliseret” og 
er igen baseret på en sund respekt for hinandens synspunkter og meninger – også selvom 
vi ikke altid er enige. Hovedparten af klubbens ”politik” ifm. samarbejdet med DKK 
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udøves i dag så vidt muligt gennem FJD. Det er bestyrelsens holdning at fælles synspunkter 
og meninger giver størst gennemslagskraft, hvis de udtrykkes i fællesskab.
FJD
Brugen af fællesskabet kom i spil, da DKKs bestyrelse pludselig ændrede holdning og ønsk-
ede at frafalde eksteriørmæssige krav ifm. Stambogføringsreglerne. Kravet om et ”VERY 
GOOD” for at opnå avlsgodkendelse, som blev vedtaget på Repræsentantskabsmødet 2010, 
var bl.a. bestyrelsen her en arg modstander af ligesom et flertal af FJDs specialklubbers 
bestyrelser. Et samlet FJD støttede derfor DKKs forslag om frafald af eksteriørmæssige krav 
ifm. stambogsføringsreglerne på det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde i 2011 for at 
give de enkelte specialklubber videst mulige rammer for at agere i forhold til det at have el. 
ikke have eksteriørmæssige krav.
Forud for det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde blev jeg indbudt til et møde med 
DKKs Forretningsudvalg med henblik på at debattere plusser og minusser ved et frafald af 
eksteriørmæssige krav ifm. stambogsføringsreglerne.
Resultater heraf blev bl.a.,
- at samtlige specialklubber bliver indbudt til forhandlinger om evt. avlsforbud m.m. til og 
med udgang af 2012.06.09
- at den enkelte specialklub får mulighed for at kræve to typer stambøger for den/de racer 
de repræsenterer med henblik på at ”promovere” afkom avlet efter klubbens anbefalinger. 
Bestyrelsens forslag er i den forbindelse:
”Specialklub- bog(a)”:
Stambogsførte FCI-forældre.
HD-fri A-B, summen af forældredyrenes HD-index skal være mindst 200.
Udstillingspræmieret med minimum præmieringen ”Good”.
Bestået en DMK godkendt jagtlig test/prøve, hvor skud afgives uden anmærkning om 
skudrædhed/skudfølsomhed.
Stambogen påføres teksten: ”Er avlet efter DMKs og DKKs anbefalinger”.
”DKK – bog(b)”: Stambogsførte FCI-forældre, HD-fri A-B.
På begge typer stambog ønskes en henvisning til Klubbens hjemmeside.
Samarbejdet i FJDs bestyrelse fungerer særdeles godt. Ligesom arbejdet i den kontinentale 
gruppe gør det.
Senest har FJDs bestyrelse besluttet at afholde en temadag for specialklubbers bestyrelser. 
En temadag, der bl.a. skal fokusere på en øget eksponering af de enkelte racer, muligheder 
for medlemsfremgang i de enkelte klubber etc.
Derudover vil jeg anbefale regelmæssige besøg på FJDs hjemmeside, hvis man har inter-
esse for revirpleje i det åbne land. FJDs Markvildtudvalg har taget teten på dette område, 
således at det også i fremtiden bliver muligt at jage med stående hunde i det åbne land. 
Senest har FJDs bestyrelse besluttet specialklubberne bidrager med 5 kr. pr. medlem pr. år 
til udvalgets arbejde.
DJU
Samarbejdet i DJU er særdeles godt og udføres i respekt for hinandens synspunkter. Jeg må 
dog konstatere, at jeg som formand for både DMK og FJD ser med stor bekymring på både 
organiseringen af jagthundearbejdet i DJ samt de manglende tilbud fra DJ til vores hunde, 
som har været særlig iøjefaldende efter årsskiftet.
KLM-I
Arbejdet i KLM-I har stort set ligget stille pga. alvorlig sygdom i præsidiet og har ind-
skrænket sig til mailkorrespondance. Generalforsamling forventes dog afholdt i slutningen 
af september.
Øvrige internationale samarbejdsrelationer fungerer særdeles tilfredsstillende.
Senest har Palle Jørgensen og jeg deltaget i vores amerikanske søsterklubs årlige kongres og 
generalforsamling. Jeg forventer, at dette samarbejde udbygges i de kommende år. Ameri-
kanerne udviser bl.a. stor interesse for vores avlsarbejde og organisationsopbygning.
Vores tyske søsterklub fejrer i år deres 100 års jubilæum. Aktiviteterne i den forbindelse er 
lagt på vores hjemmeside og findes selvfølgelig også på den tyske klubs egen hjemmeside. 
Skulle der være medlemmer som er interesseret i, at deltage i nogle af arrangementerne er 
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de velkomne til at kontakte mig
Jeg vil slutte min beretning med at rette en varm tak til alle, der i det forløbne klubår har 
ydet en indsats for Dansk Münsterländer klub.
En varm tak skal ligeledes gå til nationale som internationale samarbejdspartnere for et 
frugtbart og konstruktivt samarbejde.
En særlig varm tak til Søren Olsen og Tage S. Nielsen, der forlader bestyrelsen. Tak for et 
godt samarbejde og jeres indsats.
Før jeg slutter min beretning skal jeg bekendtgøre, at bestyrelsen i år har besluttet, at ud-
dele to guldnåle. Peter Ringgård og Gunner Bertelsen modtog under klapsalver klubbens 
Guldnål.
Tak for opmærksomheden.
HRA gennemgik baggrund for og forhandlingsoplæg til nye stambogsføringsregler.
Generalforsamlingen gav sin opbakning til forhandlingsgrundlaget.
MV gennemgik bestyrelsens bud på Vision og mål for DMK. Se bilag.
Fra de fremmødte var der en generel opfordring til modernisering af klubbens hjemmeside.
e. Aflæggelse af regnskab til decharge
EL gennemgik punkterne:
1. Statistik medlemmer gennem de sidste 5 år
2. Medlemsfordeling på landsbasis
3. Årsregnskab 2011
4. Regnskaber de sidste 5 år
5. Budget 2012
Årets resultat er et overskud på 105 t.kr. og herefter en egenkapital på 596 t.kr.
Se bilag for detaljer.
Efter gennemgangen, var der lidt spørgsmål til størrelsen af egenkapital fra Finn. Forskellige 
forslag til brugen af penge. Herunder tilskud til instruktør uddannelser, nye prøveformer, 
dog base, sociale arrangementer osv. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
f. Evt. aflæggelse af aktivisternes årsberetning
Jens Brandt Andersen afgav beretning på vegne af aktivistudvalget. Aktivistudvalget hen-
viste til, at der på forrige generalforsamling havde været noget uro omkring aktivister og 
deres uddannelse. Som besluttet på generalforsamlingen, er der efterfølgende genetableret 
et aktivistudvalg samt et kontaktmandsudvalg. Efter lidt begynderudfordringer omkring 
samarbejdet imellem bestyrelse og aktivister, kører det nu på skinner. Det fremadrettede 
arbejde er aftalt. Møder er indkaldt. Det første resultat er et sæt nye aktivistregler, som er 
godkendt af aktivistudvalg, bestyrelsens kontaktudvalg samt områdernes kontaktpersoner 
på årets Kontaktmandsmøde. Disse regler fremlægges til generalforsamlingens godkendelse 
senere i dag. Næste vigtige punkt er videre arbejde med aktivistuddannelsen.
Alt i alt et rigtigt godt samarbejde, med gode fremtidsudsigter.
g. Opstilling af kandidater
På valg er:
Bestyrelsesmedlemmer:
Erik Lilliesøe (Fyn) modtager genvalg.
Peter Ringgaard (Jylland) modtager genvalg.
Jan Nielsen (Frit) modtager genvalg. Lars Pedersen blev opstillet på dagen til det frie man-
dat.
Suppleanter:
Søren Olsen(Sjælland). Genopstiller ikke. Lars ”Sigurd” Vandborg blev opstillet.
Tage S. Nielsen(Jylland). Genopstiller ikke. Jan Nielsen blev opstillet.
Lars Pedersen(Fyn). Genopstiller, men valgt til ordinært medlem. Sussie Mattsson blev 
opstillet.
Revisorer og suppleant genopstiller.
h. Valg af ordentligvis tre bestyrelsesmedlemmer
Fyn:
Erik Lillesøe valgt uden modkandidat
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Jylland:
Peter Ringgård valgt uden modkandidat
Frit Mandat:
Lars Pedersen blev valgt med 21 stemmer
Jan Nielsen modtog 3 stemmer
3 stemmer var blanke
i. Valg af tre bestyrelsessuppleanter
Fyn:
Sussie Mattsson blev valgt uden modkandidat.
Jylland:
Jan Nielsen blev valgt uden modkandidat.
Sjælland:
Lars ”Sigurd” Vandborg blev valgt uden modkandidat.
j. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
Revisorerne Christian Nøhr Hansen og Edmund Andersen blev genvalgt uden modkandi-
dater
Revisorsuppleant Birger Weinholdt blev genvalgt uden modkandidater.
k. Avlsarbejdet i det forløbende år
Gunner Bertelsen aflagde beretning for det forgangne år. Herunder en gennemgang af 
nøgletal for avlen i klubben.
Se bilag for detaljer.
Fra de fremmødte blev der fremsat forslag om at klubben lagde mere vægt på HD-foto-
grafering. Først og fremmest ønskes antallet af fotograferinger forøget. Her er en fremtidig 
opgave for opdrætterne og klubben.
l. Evt. valg af avlsvejleder(e)
Gunner Bertelsen og Palle Jørgensen genopstillede og blev valgt uden modkandidater.
m. Behandling af indkommende forslag
1. Kragepral – se bilag
Forslagsstiller Lars Pedersen gennemgik forslaget hvorefter, det blev sendt til afstemning.
Forslaget er vedtaget i sin ånd.
En mindre justering kan dog blive nødvendig af hensyn til overholdelse af dansk lovgivn-
ing. Det skal således undersøges om forslaget kan betragtes som udlodning af skydepræmi-
er.
2. Prøve lodtrækning – se bilag Forslagsstiller Egon Møller Nielsen gennemgik forslaget. 
Forslaget gav anledning til en del debat. Særligt omkring en evt. praktisk gennemførsel. 
Herefter blev forslaget sendt ti afstemning. Med 2 stemmer for og 23 imod, blev forsla-
get forkastet. Et tilpasset forslag fremsattes. Hold fastsættes på forhånd. Derefter afholdes 
lodtrækning om terræn og dommer. Som et forsøg afprøves dette ved klubbens efterårsvin-
derklasse 2012. Det reviderede forslag blev enstemmigt vedtaget.
3. Aktivist regler – se bilag Jens Brandt Andersen, gennemgik forslaget hvorefter det blev 
sendt til afstemning.
Enstemmigt vedtaget
n. Evt. nedsættelse af udvalg
Ingen forslag
o. Eventuelt
Spørgsmål fra Egon Møller Nielsen: Hvornår kommer der en prøve, der understøtter ”ingen 
jagt uden egnet hund”.
HRA er fortaler for en jagtduelighedsprøve og ser den tyske HZP som et fremragende 
eksempel på både en jagtduelighedsprøve og en anlægsprøve.
Sussie Mattsson. Tonen på debat forum kan virke for hård. Et log-in kunne være en god ide. 
Bestyrelsen har taget dette ad notam.
Årspokaler:
Herefter var der uddeling af årspokaler:
Jagtchampionpokalen gik til John H. Hansen og Fuglevangs Heiki
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Præstationspokalen gik til Kenneth Hansen med Fuglevangs Kiki.
Årets Münsterlænder gik til Ejgil Thomsen med Uldjydens Cato.
Grønsund’s landspokal for slæb og apportering gik til Per Lassen med Lille Revs D-Nala.
Münsterländer pokalen gik til Sussie Mattsson for hendes store indsats med klubbladet 
Münsterländeren og i Informationsudvalget.
Herefter var der uddeling af årsnåle:
25 års jubilæum:
Jan Christensen, Ølgod
Pernille Rye Thaning Tejm, Vonge
Erik H. Petersen, Herning
Erland Knudsen, Nimtofte
Anders Christensen, Ulfborg

Henning Møller, Hjortshøj
Jørn Madsen, Nørre Alslev
Henning B. Hansen, Skårup Fyn
Robert Pedersen, Nykøbing M
Peter Madsen, Viborg

40 års jubilæum:
Bjarne Toftesgård, Brønshøj
Erik Danielsen, Munkebo
Johan Vive, Fakse
Thomas Moltesen Hansen, Henne
Generalforsamlingen blev afsluttet med et hurraråb for foreningen.

FJD Udstilling Vissenbjerg den 10. juni 2012
Dommer: Erling Kjær Pedersen
Charlie´s observationer: Jeg vil gerne sige tak for en super dag med vindere og tabere. 
Næste år kunne jeg godt tænke mig, at vores ring kan fremvise flest hunde og derfor 
opfordrer jeg alle til at deltage. Datoen bliver i 2013, Søndag den 9. juni
Resultaterne er:
Hvalpe Klasse - Hanhund 
Trehøjens Ans Dk18337/2011, Ejer: Michael Kristensen, SL
Hvalpe Klasse - Tæve 
Uldjydens Rie Dk18849/2011, Ejer: Ralf Spangtoft, SL, Bedste hvalp
Juniorklasse - Hanhund 
Rico Dk06374/2011, Ejer: Jan L. Larsen, EXCELLENT, 1.V
Tico DK13546/2011, Ejer Michael Larsen, EXCELLENT, 2.V
Zeiss Dk10674/2011, Ejer: Tonny Jørgensen, VERY GOOD, 3.V
Championklasse - Hanhund 
DKCH Fuglevang’s Jaco Dk09705/2009, Ejer: Per Madsen, EXCELLENT, CK, 1.V, 
BIM
DKCH DEVDHCH INTCH Uldjydens Cato Dk07224/2008, Ejer: Ejgil Gaardbo 
Thomsen, EXCELLENT, CK, 2.V
Juniorklasse - Tæve 
Løvmosen’s Ayla Dk06735/2011, Ejer: Peter Bundesen, VERY GOOD
Borremosens Kira DK07506/2011, Ejer: ?, GOOD
Åben Klasse - Tæve 
Lyngbylund’s Kira Dk04998/2011, Ejer: Kjeld Sandahl, EXCELLENT, CK, 1.V, 4. 
BEDSTE TÆVE 
Brugshundeklasse - Tæve 
Borremosens Patsy Dk10066/2010, Ejer: Peter Ringgaard, EXCELLENT, CK, 1.V, 2. 
BEDSTE TÆVE, CERT 
Emma Von Der Harlerhöhe Dk20368/2010, Ejer: Mogens Halkjær Pedersen, EXCEL-
LENT, 2.V, 3. BEDSTE TÆVE, RES. CERT
Ehrensvärd Halldis Dk06405/2010, Ejer: Ole Poulsen, EXCELLENT, 3.V
Borremosens Pryd Dk10067/2010, Ejer: Bent Lise, EXCELLENT, 4.V
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Championklasse - Tæve 
INTCH(U) DKCH DEVDHCH INTCH Uldjydens Luna Dk07216/2008, Ejer: Ejgil 
Gaardbo Thomsen, EXCELLENT, CK, 1.V, 1. BEDSTE TÆVE, BIR, NR. 4 I STOR 
RINGEN
STORT TILLYKKE! - Charlie.

Udstillings resultater:
Int. SKK udstilling i Tvååker den 06.07.2012
CH Uldjydens Luna dk07216/2008, E. & F. Ejgil Thomsen, Exc. Plac.1 CK 1.BTK CERT 
BIR. Hermed opnåede Luna at blive SECK = Svensk Champion
Nat. SKK udstilling i Tvååker den 07.07.2012.
CH Uldjydens Cato dk07224/2008E. & F. Ejgil Thomsen, Exc. Plac.1 CK 1BHK CERT 
BIR. Hermed opnåede Cato at blive SECK = Svensk Champion 
DKK udstilling i Ballerup den 16.06.2012 
Mellemklasse Hanner
Farum Luffe dk04664/2011, E. & F. Jannie Berndt Hansen, Exc. MK Plac.1
Åben klasse Hanner
Acko dk05850/2009, E. & F. Ejnar Bro Brandt, Exc. ÅK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR
Farum Kody dk01768/2010, E. & F. Ethel Andersen, Exc. ÅK Plac.2
Anzo dk00585/2008, E. & F. Alice Gregersen, Exc. ÅK Plac.3
DKK udstilling i Ballerup den 17.06.2012
Åben klasse Hanner
Acko dk05850/2009, E. & F. Ejnar Bro Brandt, Exc. ÅK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR
Anzo dk00585/2008, E. & F. Alice Gregersen, VG ÅK Plac.2
DMK Bredsten den 04.08.12
Junior Klasse, hanner:
DK13546/2011  Tico E&F: Michael Larsen, Excelent. Plac.1 CK 3.BHK    
DK18694/2011  Fuglevang’s Nemo, E&F: Erich Borup, Very Good Plac.2    
DK08305/2011  Horsia’s Paw, E&F: Søren Ross, Very Good. Plac.3    
Åben klasse, hanner: 
DK05850/2009  Acko, E&F: Ejnar Bro Brandt, Excelent Plac.1 CK 2.BHK    
Champion klasse, hanner:
DK09705/2009  Fuglevang’s Jaco, E&F: Per Madsen, Excelent. Plac.1 CK 1.BHK BIR    
DK07224/2008  Uldjydens Cato, E&F: Ejgil G. Thomsen, Excelent. Plac.2 CK 4.BHK    
Junior klasse, tæver:
DK11644/2011  Münsterledet’s Eika, E&F: Peter Daugaard Christensen, Very Good   
Åben klasse, tæver:
DK19819/2010  Bianca, E&F: Gustav Klemmensen, Good    
Brugs klasse, tæver:
DK20368/2010  Emma Von Der Harlerhöhe, E&F: Mogens H. Pedersen, Excelent 
Plac.2 CK 3.BTK    
DK03210/2008  Fall Brook Run’s Bente, E&F: Jimmi Larsen, Very Good Plac.3    
DK08461/2008  Gråsidingens Silja, E&F: Henrik R. Andersen, Excelent Plac.1 CK 
2.BTK CERT    
Champion klasse, tæver:
DK07216/2008  Uldjydens Luna, E&F: Ejgil G. Thomsen, Excelent Plac.1 CK 1.BTK 
BIM
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Resultater på DJU apporterings prøver:
Østerild den 01.08.12
Grosser Münsterländer 
Bira Vom Jägerweg DK05009/2012, E&F: Carsten M Eriksen, Bestået med 30 point
Fredericia den 28.07.2012
Uldjydens Pedro dk15349/2011, E&F: Hans Lau Jensen, Bestået 29 point
Egeris den 30.06.2012
Uldjydens Oko (Santo) dk14941/2011, E&F: Verner Jensen, 30 point 1.vinder og udta-
get til racedyst
Bianca dk19819/2010, E&F: Gustav Klemmensen, 30 point 2.vinder og udtaget til 
racedyst
Højægers Molly dk10542/2008, E&F: Verner Vestergaard, 30 point 3.vinder og udtaget 
til racedyst
Løvmosen’s Sidsel dk07982/2009, E&F: Karl Aa Nørgaard, 29 point reserve til racedyst
Løvmosen’s Trille dk16505/2011, E&F: Lars H. Frandsen, 28 point
5 ud af 9 Kleinere bestod.
14 ud af 25 hunde i alt bestod.
Duebanen var meget svær, da græsset var over en halv meter høj.
Esbjerg den 16.06.2012
Bosco dk19824/2010, E&F: Lars Vasegaard, bestået med 27 point 
Cæsar dk07675/2011, E&F: Lars Nansen, bestået med 25 point
Rico dk06374/2011, E&F: Jan L. Larsen, bestået med 29 point
Vestjyden’s Aya dk12543/2010, E&F: Nicole Solgaard, bestået med 28 point
Easy Vom Wildbusch 11-0337, E&F: Tanja Brink, bestået med 29 point
Lille Rev’s Diva (Luna) dk21234/2009, E&F: Thomas Elgaard Nielsen, bestået med 27 
point
Ehrensvärd Gisla dk12240/2009, E&F: Jette Skalshøj, bestået med 29 point
Elverdams Emilie (Eya)dk21718/2009, E&F: Pernille Legind, bestået med 25 point
Lyngbylunds Jerry (Micki)dk19722/2009, E&F: Jan Nyboe, bestået med 30 point 
Højæger’s Mico dk10540/2008, E&F: Henrik Skovgaard, bestået med 25 point 
Horsia’s Ninja dk10219/2008, E&F: Niels Peder Greve, bestået med 29 point
Fuglevang’s Laxi dk15650/2010, E&F: Finn R. Pedersen, bestået med 27 point 
Fjelsted den 31.05.2012
Tico DK13546 / 2011, E&F Michael Larsen, Bestået m. 30 point
Fuglssang Herregård den. 03.06.2012
Fuglvang’s Marco, E&F: Michael Pedersen, 30 point
Faxe den 02.06.2012 
Farum Kala DK01767/2010, Fører Lars Kragh Jacobsen, Bestået - 28 point
Herfølge den 05.06.2012
Farum Kala 01767/2010, Fører Lars Kragh Jacobsen, Bestået - 28 point
Ballerup Jagtforening den 09.06.2012
Nesko v. Heeker Eichengrund 04215/2009, Pia Thomsen, 30 point, 3. vinder

Den Sjællandske Racedyst, Hagested-Gislinge, den, 29. juli
Fuglevang’s Kiki DK09224/2009, E&F: Kenneth Hansen, 29 point
Aslan DK22267/2006, E&F: Niels Laugesen, 30 point
Bonjami’s F. Røskva DK05852/2007, E&F: Morten Vestergaard, 28 point
Det blev dermed til en 4. plads på dagen.
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Resultater på DJ udvidet apporteringsprøver:
Fredericia den 28.07.2012
Kanin / Ræv
Fuglevang’s Jack dk09707/2009, E&F: Peter W. Jürgensen, Bestået 232 point Bedste 
hund på prøven
Ejsbøl’s A. Malou 09470/2006, E&F: Jacob Lytken Holdt, Bestået 221 point
Uldjydens Cato dk07224/2008, E&F: Ejgil Thomsen, Bestået 220 point 
Ejsbøl’s A. Chang 09463/2006, E&F: Egon Møller Jensen, Bestået 219 point
Kanin / Kanin
Tico dk13546/2011, E&F: Michael Larsen, Bestået 209 point
Hjulby Mose den 24.06.2012
Kanin/kanin
Vesthimmerland’s Bina dk06263/2008, E&F: Ib Vang-Pedersen, Bestået 201 point
Egeris den 24.06.2012.
Vesthimmerland´s Cille 12562/2006, E&F: Jens Ole Salling, Bestået Max. 232 point
Udtaget til forbundsmesterskabet
Ichelle Indira V. D. Chesannehof dk16581/2009, E&F: Michael Østergård, 220 point
Pixi dk05853/2009, E&F: Carl Johan Mikkelsen, 190 point
Tørring den 23.06.2012 
Hedenskov’s Guffe DK09329/2009, E&F: Jette Andersen, Bestået med 220 point
Stenlille Jagtforening den10.06.2012
Bonjami’s F. Røskva DK05852/2007, E&F: Morten Vestergaard, 225 point

Jyske racedyst i Egeris den 29.07.2012 
Bianca dk19819/2010E&F: Gustav Klemmensen, Bestået 30 point
Højægers Molly dk10542/2008, E&F: Verner Vestergaard, Bestået 28 point
Løvmosen’s Sidsel dk07982/2009, E&F: Karl Aa. Nørgaard, Ikke bestået
Den Fynske Racedyst v. Sortenkær d. 29.07.2012
Tico DK13546/2011, E&F: Michael Larsen, 30p
Hedeskov`s Gandhi DK09325/2009, E&F: Klaus Bo Nielsen, 20p
Fuglevang`s Gila DK07551/2006, E&F: Lars M. Nielsen, 30p

Resultat på ræveslæbsprøver:
Esbjerg den 16.06.2012  
CH Uldjydens Luna dk07216/2008, E&F: Ejgil Thomsen, bestået med 4 point
Amos 09807/2005, E&F: Kurt Pedersen, bestået med 4 point
Bonjami’s F. Røskva dk05852/2007, E&F: Morten Vestergaard, bestået med 4 point
Emma Von Der Harlehøhe dk20368/2010, E&F: Mogens H. Pedersen, bestået med 3 
point
Fuglsang herregård den 03.06.2012
Fuglevang’s Marco, E&F: Michael Pedersen, 4 point bestået

Resultater på Slæb og Apporteringsprøver:
Skjern den 05.08.2012
Der deltog 4 kl.m. heraf bestod de 2
Højægers Molly dk10542/2008, E&F: Verner Vestergaard, Bestået 30 point Pokalvinder
Høegstoft Dingo dk08901/2009, E&F: Niels Korsbæk, Bestået 28 point
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Resultater på Schweissprøver:
Gyldenholm den 27.07.2012 400 m. / 3 t.
Nesko v. Heeker Eichengrund 04215/2009, E&F: John Hilmer Hansen, 1. pr.
Bonjami’s F. Røskva DK05852/2007, E&F: Morten Vestergaard, 2. pr.
Klosterhede Plantage den 27.05.2012 400m./3 timer.
Fuglevang’s jack dk09707/2009, E&F: Peter W. Jürgensen, 1. præmie
400m./20 timer.
Münsterdalen Bella dk07785/2010, E&F: Povl Erik Carlsen, 2. præmie
Stenbjerg plantage den 13.05.2012 400m/3 timer
Thyboen’s Patrik dk09644/2007, E&F: Finn R. Pedersen, 1. præmie
Arie dk06344/2011, E&F: ?, 1. præmie
Borremosens Patzy dk10066/2010, E&F: Peter Ringgaard, 2. præmie
Toftlund den 22.04.2012 400m./3 timer.
Fuglevang’s Jack dk09707/2009, E&F: Peter W. Jürgensen, 3. præmie

Give den 04.08.2012
Vesthimmerland,s  Bina DK06263/2008, E&F: Ib Vang Pedersen, Bestået 29 point
Højæger’s Mico DK10540/2008, E&F: Henrik Skovgaard, Bestået 30 point
Smilla DK04423/2008, E&F: Torben Kristensen, Bestået 29 point
Easy Vom Wildbusch FCI11-0337, E&F: Tanja Rønhorff Brink, Bestået 25 point
Lucca DK17068/2010, E&F: Lisbeth Lund Rønbjerg, 27 point
Ehrensvärd Hedin DK06403/2010, E&F: Sanne Bjerregaard, Bestået 30 point
Hedeskov’s Coco DK09107/2006, E&F: Pia Nielsen, Bestået 28 point
Lillerev’s D Bessie DK21232/2009, E&F: Tonny Nielsen, Bestået 28 point
Hedeskov’s Henna 17073/2010, E&F: Johannes Mørch, Bestået 30 point og 
Pokalvinder(pokalen manglede)
Der var 35 hunde med på prøven hvoraf de 24 Bestod
Der var10 Kleiner Münsterländere med på prøven hvoraf de 9 bestod

Hjulby mose den 02.08.2012
Nesko v. Heeker Eichengrund 04215/2009, E&F: John Hilmer Hansen, Bestået 30 point
Tico DK13546/2011, E&F: Michael Larsen, Bestået 30 point og Pokalvinder
(pokalen manglede)

VJP prøven i Holm, Tyskland den 28. april 2012
D. 28 april 2012 var vi et par ekvipager der, behørigt støttet af Bent Andersen og Richard 
Møller, deltog i VJP prøven i Holm, Tyskland. En prøve form som med sin uhyre posi-
tive art burde have flere danskere i feltet. 
Prøven var opdelt i flere afprøvninger såsom sporarbejde på harefod, terræn afsøgning, 
stand og fører talent og  udseende/tænder,øjne etc. Der var  4 hunde per hold - der blev 
bliver bedømt af ikke mindre end 4 dommere. 
Disse dommere har et fælles træk nemlig vurdering kun af det positive unghunde arbe-
jde. For dette bedømmes der efter en karakter skala der maks kan give 12 point per del, 
hvilket er sjældent. Et 10 tal er mere normalt.
Farum Linux ført af Dorthe Skougaard var så dygtig at blive 1 vinder og prøvens bedste 
hund med 74 point og Gråsidingens Arlina, ført af Søren Olsen, var mere beskeden med 
65 point. 
En fantastisk prøve og dejlig dag.
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Sjællandske apporteringsprøve i det skønne Odsherred.
Lørdag d. 2. juni afholdte StudieKreds Sjælland DMK’s Sjællandske apporteringsprøve i 
det skønne Odsherred. Michael Pedersen var igen prøveleder og han skal have stor ros 
igen for et god og veltilrettelagt prøve.
Der deltog 9 hunde i år, hvoraf de 4 var nye hunde på dette niveau. Der var 2 dommere 
indbudt, så det hele gik hurtigt og vi var færdige ved 13 tiden.
Da vi kom tilbage til klubhuset, var det grill pølser som der plejer at være, og de var som 
sædvanlige utrolig lækre.
Men på selve prøven var det lidt op og ned. Det blev til 5 første præmier men kun én med 
maks. point. Der blev smidt point hos alle andre på stort set alle diciplinerne undtagen 
ræven, som sædvanlig var en “On / Off ”.
På duebanen var det høje græs vist en faktor for de hunde der fik lavet et større eller 
mindre hul i duerne. Når de skulle samle duen op, fik de græs med ind i munden og de 
måtte rive græsset over for at løfte duen, men sådan var det. En enkelt hund fandt ikke 
den sidste due.
Vandbanen inviterede måske lidt til at gå over land hjem, hvilket skete et par gange, men 
ellers ingen problemer her.
Slæbet var sidste diciplin og her gik det fint for alle.
Dommer Allan Grundal meget positiv overrasket over den lydighed hundene havde vist 
på dagen og det var også de små ting der trak ned i år.
Placeringerne blev som følger:
Fredensvejens Centa 11786/2005, Arne Nielsen, 176/68, 1. pr. pokalvinder
Fuglevangs Marco 05981/2011, Michael Petersen, 174/68, 1. pr. (14 mdr.)
Fall Brook Run’s Bente 3210/2008, Jimmy Larsen, 172/68, 1. pr.
Bonjami’s F Røskva 05852/2007, Morten Vestergård, 172/68, 1. pr.
Nesko v. Heeker Eichengrund 04215/2009, John Hilmer, 170/68, 1. pr.
Hedeskov’s Balder 22256/2004, Henrik Jørgensen, 129/52, ikke bestået
Rico 10002/2009, Ulrik Pedersen, 129/52, ikke bestået
Fuglevangs Jewel 09709/2009, Steen Thomsen, 127/52, ikke betået
Vandborg’s Elvis 21886/2008, Lars Vandborg, 44/16, trak hunden efter duerne.
Men en dejlig dag - glæder mig allerede til næste år. 
Apporterings prøve afholdt på Fyn den 2/6 2011
Igen i år var vi på det gode terræn som var lånt i skydebjerg. selvom at der var lovet byger 
i løbet af dagen , ventede de heldigvis med at vise sig.
Der var tilmeldt 8 til DJU`s apporteringsprøve og 2 til DMK`s apporteringsprøve samt 1 
til 300m Ræveslæb (lidt skuffende da det havde været annonceret forskellige steder)
Dommerne på prøven var Jørgen Christensen for DJU hundene, og Poul Erik Rasmus-
sen for DMK hundene. 7 ud af 8 bestod DJU prøven, Michael Larsen fik pokal for bedste 
kleiner og Klaus Ingvardtsen fik førerpokal + pokal for bedste ikke kleiner. DMK`s prøve, 
Lars Mejser fik pokal for bedste hund + 300m ræveslæb
DMK`s prøve  
Ib Vang Pedersen, Vesthimmerlands Bina Klm. Reg. Nr. 06263/2008 ikke bestået
Lars Mejser Nielsen, Fuglevangs Gila Klm. Reg. Nr. 0551/2006 bestået 174/68 p +pokal
DJU`s prøve
Kjeld Larsen Vaks, Klm. Reg. Nr. 17433/2009 ikke bestået
Christian Allsø Jensen Spike,Lab. Reg. Nr.20260/2007 bestået 24 p.              
Birger Weinholdt, Troelse`s Vaks, Klm. Reg. Nr.05906/2009 bestået 29 p.            
Michael Larsen, Tico , Klm. Reg. Nr.13546/2011 bestået 30 p.+Pokal
Hans Ole Jensen, Salli, Klm. Reg. Nr.xxxxx/2008 bestået 29 p.
Klaus Bo Nielsen, Hedeskov`s Gandhi, Klm. Reg. Nr.09325/2009 bestået 28 p.
Møller ingvartsen, Thasjanis hektor, Vizsla. Reg. Nr.05036/2011 bestået 30 p.+Pokal
Torben Jørgensen, Anja, Lab. Reg. Nr.xxxxx/2011 bestået 28 p
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Roskilde-Hvalsø-Området
Kontaktperson: 
John Hilmer Hansen, Fanøvej 7, 4060 Kr. Søby
Tlf: 26 20 17 07, email: hilmer@mail.dk
Hvalpekursus
Tirsdag den 7. august 2012 kl.18.30. Kurset kører over 6 gange med sidste gang tirsdag 
den 11. september 2012
Max. Deltager antal er 12 hunde
Pris, gældende for kurset: kr. 250 pr. hund medlemmer og kr. 350 for ikke medlemmer.
Der fortrinsret for medlemmer af Hvalsø Osted Jagtforening og Dansk Münsterländer 
Klub
Tilmelding foretages på www.vestergaard.at – Tilmelding til DMK træning
Resultater:
Hvalsø-Osted Jagtforening, lokal apporteringsprøve den, 6. maj 2012
Søndag den 6. maj afholdt DMK Roskilde og Hvalsø-Osted jagtforening den årlige 
lokale apporteringsprøve. 
Set fra et menneskeligt synspunkt var vejret perfekt. Hundene derimod kunne nok 
have ønsket sig en vind, der holdt retningen og styrken. Særligt due banen voldte en 
del problemer i år.
21 ud af 28 deltagende hunde bestod prøven, heraf 9 med maksimum point.
Der skal lyde en stor tak til vores 3 dommere som endnu engang ville bruge deres 
søndag på vores prøve. Som debuterende prøveleder, skal jeg ikke glemme at takke alle 
hjælperne. I gjorde det godt og dermed nemt for mig.
Til alle hundeførere skal der lyde en stor tak for det fine humør som prægede hele 
dagen.
Prøven talte også som DMK Roskildes udtagelse til racedyst. Her 
bliver det John Hansen og Morten Vestergaard der stiller op. 
Quintus, Ruhår, Kenneth Hansen, 30, 1. vinder
Kiki, KLM, Kenneth Hansen, 30, 2. vinder
Nesko, KLM, John H. Hansen, 30
Marco, KLM, Michael Pedersen, 30
Røskva, KLM, Morten Vestergaard, 29
Miki, KLM, Jan Nyboe, 29
Jewel, KLM, Steen Thomsen, 29
Rico, KLM, Ulrik Bach, 28
Luna, KLM, Thomas Elgaard Nielsen, 28
Eya, KLM, Torben Schandorf, 27
Quintus fik pokal for prøvens bedste hund og bedste stående hund
På prøve dagen havde vi ikke fået helt styr på hundenes alder. Pokalen for bedste ung-
hund gik derfor i første omgang til den forkerte. Fejlen er opdaget og rettet.
Bedste unghund blev Marco med Michael Pedersen. Det skal nævnes at Marco og 
Nesko ikke var til stede til matchningen. 
Området takker HP Hundefoder for sponsoratet til lydighedsprøven og nogle af 
præmierne til apporteringsprøven.

Kenneth med både 1. og 2. vinderen

AKTIVISTEN
- Hvad sker der i DIT område?
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Odsherred-Området
Kontaktperson:
Lars “Sigurd” Vandborg, Rørvigvej 35, 4500 Nykøbing Sj.
Tlf: 24 63 33 87, e-mail: sigurd@nyka.dk
Lokal DJ udvidet på Lammefjorden
Fuglevang’s Marco DK05981/2011, E&F: Michael Pedersen, 232 point 1. vinder
Lokal DJU på lammefjorden
Fuglevang’s Marco DK05981/2011, E&F: Michael Pedersen, 30 point 3. vinder
Lokal DJU apporteringsprøve i Stenlille 10/6-2012
Fuglevang’s Marco DK 05981/2011, E&F: Michael Pedersen, 30 point 4v. pokal for 
bedste unghund
Lokal DJ udvidet apporteringsprvøe Stenlille 10/6-
2012
Fuglevang’s Marco DK05981/2011, E&F: Michael 
Pedersen, 232 point 2 v.
Fall Brook Run’s Bente (Bine) 03210/2008, E&F: 
Jimmi Larsen, 232 point 3 v.
Lydigheds afslutning Lammefjorden Jagtforening
Fuglevang’s Marco, E&F: Michael Pedersen,  100 
point og 1. vinder med pokal.
Lokal DJU apporteringsprøve i Hvalsø
Fuglevang’s Marco, E&F: Michael Pedersen, 30 
point og bedste unghund Michael & Marco sammen med 

Jimmi & Bine i Stenlille. 

Nordjylland-Området
Kontaktperson:
Thorkild Helgesen, Ellehammervej 71, 9430 Vadum
Tlf: 21 21 59 90, e-mail: thorkildh@o4.dk
Lokalprøve 2012 DMK Nordjylland
Så blev der afholdt afslutning på forårstræning. Det forgik i Rødhus/Fennen og Hune.
Flot deltagelse af 13 hunde + hundeførere og bedre halvdele og børn.
Tak til jer alle der deltog, for at medvirke til at vi alle havde en dejlig dag.
En særlig tak til dommer Brian Lichon, til prøveleder Jens Brandt, til Thorkild vor 
“formand” , til Pia for den fantastiske kage.
Åben klasse: Stort tillykke
1. Niels Peder Greve med Horsia’s Ninja DK10219/2008
2. Thorkild Helgersen med Fuglevangs Lucca DK15652/2010
3. Annette Knakkergård med Lilo DK 08750/2006
Unghunde: Stort tillykke!!!
1. Per Klemmensen Messi 
2. Niels Peder Greve Cæsar
3. Jørn Bendsen Thor

glade hundefører til afslutningen
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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
Markprøvetræning
Søndage 
Datoer: 12. aug. – 19. aug. – 26. aug. – 2. sept. – 9. sept. – 16. sept.
Da vi endnu ikke kender datoerne på efterårets markprøver kan der opstå behov for at 
flytte nogle af træningsdagene.
Max. 8-10 hunde. Pris: 150 kr. pr gang. Hunde fra alle DMK-områder er velkomne. 
Nærmere information om tid og sted ved tilmelding.
Hvalpemotivation
Onsdag kl. 18.30-19.45 – i alt 6 gange + afslutning
Datoer: 22. aug. – 29. aug. – 5. sept. – 12. sept. – 19. sept. – 26. sept. – 3. okt. (afslut-
ning)
Pris: 200 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.)
Onsdag kl. 19-20.15 – i alt 6 gange + afslutning
Datoer: 22. aug. – 29. aug. – 5. sept. – 12. sept. – 19. sept. – 26. sept. – 3. okt. (afslut-
ning)
Pris: 200 kr.
Racedyst 2012. 
Igen i år blev der afholdt vores årlige racedyst i år var det korthår´s folkene som skulle 
planlægge. Vi havde en fantastisk dag med maser af glade hundefolk, og super vejr for 
hundene. Vi var 4 hunde på hvert hold, 4 unghunde og 4 åbenklasse, vi havde været 
ude at ”låne” folk, fra andre dmk områder, da vi ikke var unghunde nok i år, og skal 
sige at de gjorde det super godt. Specielt en var alle meget imponeret over, også ruhårs 
og korthårs folkene, det var en lille pige på 9 år ved navn Iben Brink, hun gik med Easy 
Vom Wildbusch og lavede 29 point ud af 30. aldrig havde de set en så afbalanceret pige 
og hund som tog alle prøver i stiv arm. Så sejt gået.
Resultaterne for dagen.
Unghunde kleiner münsterländer DJU apportering maks. Point 30
Lucca med Morten Grann (ejer Tanja Brink) D: 4 K: 10 V: 10
Easy Vom Wildbusch med Iben Brink D: 9 K: 10 V: 10
Løvmosen´s Ayla med Peter Bundesen D: 10 K: 8 V: 10
Højæger´s Mico med Henrik Skovgaard D: 10 K: 10 V: 10
Åbenklasse kleiner münsterländer UDVIDET aportering maks. Point 232.
Løvmosen´s Tikka med Nicki Lybner 172 point.
Emma Von Der Harlehøhe med Mogens Halkjær 217 point.
Amos med Kurt Pedersen 209 point.
Fuglevangs Jaco med Mona Storgaard 174 point.
Kleiner blev nr. 2 i unghundeklasse og blev nr. 3 i åbenklasse.
Ruhåret blev i år racevinder og skal derfor næste år afholde prøven.
Endnu engang stor tak til korthårs klubben for en god og veltilrettelagt prøve.
Mona Storgaard.
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Viborg-Området
Kontaktperson:
Peter Madsen, Hesselbjergvej 12, Finderup, 8800 Viborg
Tlf: 86 64 73 07
Viborg dyst den 19. juni 2012.
Dysten afholdes blandt jagtforeningerne i gl. Viborg kommune der har haft hundear-
bejde i år.
Der deltog 4 jagtforeninger med hold bestående af 2 unghunde og 2 åbenklasse hunde.
Dyst i alm. dressur til 4 x 100 point.
1.v. Finderup jagtforening, 385 point
2.v. Kvols jagtforening, 383 point
3.v. Romlund jagtforening, 377 point
4.v. Viborg jagtforening, 338 point
Finderup holdet bestod af:
Mogens Bygballe - Sandy Dk07681/2011, 92 point 
Per K. Nielsen - Dina , 97 point
Jens Clausen - Kico Dk04424/2008, 97 point
Tage S. Nielsen - Freja Dk02671/2007, 99 point
Afslutning på dressur i DMK Viborg / Finderup jagtforening den 7. juni 2012.
Unghundeklasse til max 100 point
1.v. Mogens Bygballe - Sandy Dk07681/2011, 71 point
2.v. Løkke Madsen - Choco Dk10672/2011, 61 point
3.v. Per K. Nielsen - Dina, 61 point
Åbenklasse efter DMK apporterings regler, max 176/68 point
1.v. Tage S. Nielsen - Freja Dk02671/2007, 171/68 point
2.v. Jens Clausen - Kico Dk04424/2008, 124 point
3.v. Jens Graversen - Kari ruhår, 116 point

Fyns-Området
Kontaktperson:
Lars Pedersen, Østergade 7, 5881 Skårup
Tlf: 23 80 80 67 / 62 23 25 50, email: larstine@skaarupmail.dk
Hvalpe motivation.
Onsdag 15/8 kl 18.30
Der trænes 5 gange
Pris 200kr 
Min 5 hunde.
Kontakt Birger tlf 66161970/22191525.
Resultater:
FJD Holdmesterskab d.30/6-2012 DJU prøve
Vinderhold Trøstrup-Korup Jagtforening m. 88 p. 
Tico DK13546/2011, E&F: Michael Larsen, 29 point
Odin xxxx/2004, E&F: Michael Larsen, 30 point
Jalmer (Vizsla) DK05036/2011, E&F: Klaus Ingvartsen, 29 point
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Thy-Mors-Området
Kontaktperson: 
Peter Ringgaard, Solbakken 12, Ræhr, 7730 Hanstholm Tlf: 40 47 84 22 email: 
aasepeter@privat.dk
den 14/11 kl 19.00 hos Finn Pedersen er der hygge film aften om jagthunde.
Ring tlf 21 76 69 73 for yderligere info.

Herning-Området
Kontaktperson:
Verner Vestergaard, Nørholmvej 11, Hoven, 6880 Tarm
Tlf: 60 49 02 09 / 75 34 32 61, email: akerstedt@mail.dk
Resultater:
Apporteringsafslutning i Herning den 19.06.2012 
Unghundeklasse      max.30 point 
Løvmosen’s Trille dk16505/2011, E&F: Lars Hilligsø Fransen, 1.v.  29 point  Præsta-
tionspokal  og Fiduspokal 
Uldjydens Oko (Santo)dk14941/2011, E&F: Verner Jensen, 2.v.  29 point  Pokal
Bonnie (Zita)dk19820/2010, E&F: Ernst Korshøj, 3.v.  29 point
Bianca dk19819/2010, E&F: Gustav Klemmensen, 4.v.  29 point
Tjek, E&F: Egon Madsen, 5.v.  29 point
Spot, E&F: Christian Dal Nielsen, 6.v..18 point 
Åben klasse      max.176/68 point 
Højæger’s Molly dk10542/2008, E&F: Verner Vestergaard, 1.v.  134/40 point  Præsta-
tionspokal
Uldjydens Max (Gøgs) dk11973/2009, E&F: Karl Johan Rørsig, 2.v.  131/40 point  
Pokal
Pixi dk05853/2009, E&F: Carl johan Mikkelsen, 3.v.  126/38 point
Uldjydens Cako dk07227/2008, E&F: Lissy Mouritsen, 4.v.  110/33 point
Uldjydens Mitza dk03602/2010, E&f: Jacob Mærsk Jensen, 5.v. 74/31 point
Uldjydens Mik (Jack) dk03601/2010, E&F: Dan Andersen, 6.v.  55/18 point  
Tak til dommerne Jacob M. Jensen og Harry Jensen  for at de ville bruge tid til at 
dømme vores hunde.
Tak til hundeførerne for en god sæson. Vi håber I er klar til nye udfordringer. 
Venlig hilsen  Aktivisterne

Nordsjællands-Området
Kontaktperson:
Niels Laugesen, Gefionsvej 78, 3000 Helsingør
Tlf: 31 22 30 69, email: nll@bygfs.dk

Der vil i året 2012 være mulighed for følgende træning i område Nordsjælland:
Juli-September
Fuldbrugsprøve træning
Marktræning efter behov og tilmelding. Kontakt områdets aktivister
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Vejle-Horsens-Området
Kontaktperson:
Jens Kongaa, Tånongvej 14, Ris, 8660 Skanderborg
Tlf: 22 79 75 18, email: jens.kongaa@trug.dk

HVALPETRÆNING
Begyndertræning for hvalpe/unghunde i aldersklassen 3 – 12 mdr.
- Mild opstart af grunddressur med positiv indlæring, godbider og motivation
- Opstart af jagthunde arbejde
- Opstart af sporarbejde
- Miljøtræning
- Socialt samvær og leg
Datoer: Fredage 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 2/11 og 9/11
Klokken: 19 – 20.30
Sted: Horsens Ridecenter, Lovby vej 54, 8700 Horsens
Pris: 350,-
Tilmelding til: udd. hundeinstruktør Nicole L. Solgaard, mobil: 2990 3613
e-mail: nicole@postkasse.com

70 år
Så er der igen en af de gamle der har fødselsdag! 

Denne gang er det Bent Ballegaard. 
Han har været med siden han startede med Horsia`s Trold. Det var i år 1989. 
Vi har tilbragt mange trænings og dermed mange hyggelige timer sammen. 

Det er også blevet til mange gode stunder på hans terræng på Løvenholdt gods. Når jeg 
tænker tilbage på de gange han har lagt terræn til prøver, afholdt af dmk i Horsens, det 
er ikke så få vi holdt, marktræning, markprøve og hubertusprøve. For ikke at glemme 

agerhønse, ræve og fællesjagtnerne. 
Jeg håber at samarbejdet kan fortsætte i mange år.

Tillykke med dagen.
Med venlig hilsen
Henning A. Petersen.

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
Hvalpe- og unghundetræning 
Første træningsdag er onsdag den, 8. 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, 15. august! 
Kurset strækker sig over 8 onsdage. Sidste træningsdag er den, 3. oktober. Gebyr for 
medlemmer er 300 kr. Gebyr for ikke-medlemmer er 400 kr. 
Der betales første gang og alle skal huske at medbringe en gyldig vaccinationsattest og 
forsikringsbevis 
Det skal bemærkes at træningsarealerne ved Gl. Køgelandevej 576, må benyttes hele året 
hver mandag. 
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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):

Tre hanner
Født 19.05.12
Far: DKch, INTch, DEVDHch Uldjydens 
Cato DK07224/2008
Mor: Aqua 02989/2004
Opdrætter: Kennel Lundahl, Holstebro
Tlf: 29 29 51 18
www.kennellundahl.dk
To hanner
Født 03.06.12
Far: Moritz Vom Kiefernwalde ZB 09-
0266
Mor: Vesthimmerlands Fluffy 12563/2006
Opdrætter: Kennel Vesthimmerland, 
Aalestrup
Tlf: 98 64 30 18/24 24 57 85
www.kennel-vesthimmerlands.dk
To hanner
Født 14.06.12
Far: Nesko Vom Heeker Eichengrund 
DK04215/2009
Mor: Ghita 11942/2005
Opdrætter: Thomas Moltesen Hansen, 
Henne
Tlf: 75 25 60 05/29 66 73 77
Tre hanner og fire tæver
Født 23.06.12
Far: Dosty 05431/2006
Mor: Hulbæk Ea DK23496/2008
Opdrætter: Kennel Hulbæk, Tjele
Tlf: 86 65 27 13/60 88 72 96
www.kennelhulbaek.dk

En han
Født 18.07.12
Far: Uldjydens Gismo 12948/2005
Mor: Bella 10073/2004
Opdrætter: Henry Slots, Ringkøbing
Tlf: 97 33 54 90

Tre hanner og en tæve
Født 05.08.12
Far: Gråsidingens Xenofon 
DK09677/2010
Mor: Vandborg’s E-bine DK21885/2008
Opdrætter: Lars Thunberg, Langeskov
Tlf: 22 11 21 44
To hanner og tre tæver
Født 12.08.12
Far: DKch DKV11 Fuglevang’s Jack 
DK09707/2009
Mor: Horsia’s Molli 11041/2006
Opdrætter: Kennel Horsia, Horsens
Tlf: 75 61 23 60/42 19 00 39/40 78 90 11

Kommende hvalpe:
Født ca. 01.09.12
Far: DKch DKV11 Fuglevang’s Jack 
DK09707/2009
Mor: Hedeskov’s Bellis 22253/2004
Opdrætter: Aage Thaarup, Strandby
Tlf: 98 48 17 70/24 42 22 72
www.123hjemmeside.dk/AageT
Født ca. 19.09.12
Far: DK&INTch Fuglevang’s Jaco 
DK09705/2009
Mor: Emma Von Der Hahlerhöhe 
DK23068/2010
Opdrætter: Kennel Jagthyttens, Esbjerg
Tlf: 26 70 75 81
www.kennel-jagthytten.dk

Født ca. 06.10.12
Far: DKch. DKV 11 Fuglevang’s Jack 
dk09707/2009
Mor: Borremosen’s Patsy dk10066/2010
Opdrætter: Kennel Ræhrbakken, Han-
stholm
Tlf: 97 96 51 14/40 47 84 22
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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 2. præmie 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 Jens Jørgen Nielsen, Odder
 Aslan   22267/2006 Niels Lauge Laugesen, Helsingør
 Chip   DK20105/2007 Freddy Pedersen, Vamdrup
 Dosty   05431/2006 John Bang Mathiasen, Holstebro
 Ejsbøl’s A.Chang  09463/2006 Egon Møller Jensen, Hejls
DKch Elverdam’s Dux  DK12194/2007 Henrik Raae Andersen, Tølløse
DKch Fredensvej’s Balder 08952/2003 Sven Schou, Stenløse
 Fredensvej’s Cipo  11787/2005 Palle Larsen, Stenlille
DKJch Fuglevang’s Farro  04950/2003 Brian Tang Vestergaard, Roskilde
DKch DKV11 Fuglevang’s Jack DK09707/2009 Peter W Jürgensen, Vejle
DKch  Fuglevang’s Jaco  DK09705/2009 Per Madsen, Esbjerg
DK & INTch Ganto  11941/2005 Rolf Knudsen, Gadbjerg
DKJch Hedeskov’s Amigo 14324/2002 Johannes Mørch, Rønde
 Hedeskov’s Cilas  09112/2006 Flemming Kristensen, Solbjerg
 Horsia’s Gonzo  12428/2002 Jette Andersen, Horsens
 Horsia’s Ingo  21875/2003 Jørgen Lindved, Hedensted
 Horsia’s Ivan  21876/2003 Jesper Ibsen, Slangerup
 Horsia’s Joker  09322/2004 Claus Bisgaard, Hovedgård
DKJch Horsia’s Miki  11039/2006 Hans Lau Jensen, Silkeborg 
 Max   04699/2005 Peter Lassen, Bælum
DKch.  Münsterledet’s Benja 14038/2004 Søren Hansen, Hvidovre
 Nesko V.H. Eichengrund DK04215/2009 John Hilmer Hansen, Kr. Såby
 Spike   09284/2003 Kim Vidkjær Andersen, Vejle
 Thyboen’s Patrik  DK09644/2007 Finn R. Pedersen, Thisted
DKch Uldjyden’s Cato  DK07224/2008 Eigil Thomsen, Holstebro 
DKch Vesthimmerland’s Kaiser 12561/2006 Charlie Lemtorp, Sydals



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


