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Forsidebilledet i dette nummer er et billede af Vesthimmerland’s Cille 12562/2006. 
Cille er ejet af Jens Ole Salling, og de to har gjort en utrolig flot præstation i år. 
De formåede at blive første vinder på DJ’s forbundsmesterskab for andet år!! 
Sidst de gjorde det, var i 2010. Og her var det første gang en Münsterländer blev 
vinder af den konkurrence.
Jens Ole og Cille deltog ikke i 2011, for da havde Cille lige født 8 hvalpe. 
I 2010 da Cille kvalificerede sig til forbundsmesterskabet gjorde hun det med max: 
232 point. Hun vandt også forbundsmesterskabet i 2010 med max: 232 point. Igen 
i år kvalificerede hun sig med max: 232 point.
Hun vandt forbundsmesterskabet med 228 point. “Det var lidt træls, at vi ikke lige 
kunne få max der” sagde Jens Ole, da jeg snakkede med ham, men jeg må tilstå, at 
jeg er altså stadig meget imponeret! 
Forbundsmesterskabet er for alle jagthunde. Med eller uden stamtavle. De kan alle 
være med. Og når vi kigger på deltagerne, så er der mange af de så kaldte “rene” 
apporterende racer med, altså labrador og lignende. Og de er skarpe at konkurrere 
imod. Men Cille har gjort det. Ikke bare en gang, men hele TO gange. Det er bare 
SÅ flot!
Jens Ole har planer om at Cille skal have hvalpe igen. Måske i 2013. 
Denne gang vil han nok selv beholde en hvalp efter hende, og det kan man da 
godt forstå. Det er nemlig ikke kun i apporterings konkurrencer hun gør det godt. 
Cille har 3 certifikater på udstilling. Hun har bestået ræveslæb med max point. 
Hun er præmieret på mark. Hun har første præmie på schweiss prøve og hun er 
en virkelig god jagt og familie hund. Jens Ole har hende altid med på både hagl 
og riffel jagt og hun forholder sig helt rolig, så hun kan nemt sidde fri ved siden af 
ham. 
Det er flot, og rigtigt dejligt, at se vores race så fantastisk repræsenteret ved jæger-
forbundets fineste apporterings prøve. 
Stort tillykke til Jens Ole og Cille!

Artikel Konkurrence
I gennem de sidste 3 numre har der været historier, der har deltaget i 
vores artikel konkurrence. Vinderen blev Pia Nielsens historie “Havgus og 
Høns”, der blev trykt i maj udgaven af Münsterländeren. Tillykke til Pia.
Har du lyst til at deltage i vores artikel konkurrence? 
Så skal du indsende din artikel til langholmgaard@gmail.com eller i brev-
form til Sussie Mattsson, Langholmvej 26, 5592 Ejby. 
Så er du også med i konkurrencen om 500,- kr. 
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Formand:
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Edmund Andersen
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AKTIVISTER
Københavns-området:
Formand:
Richard A. Møller
Vibemosen 44
2670 Greve Strand
43 90 85 24
rmg@topdanmark.dk
Kasserer:
Finn B. Thomsen
Bregnevænget 61
3050 Humlebæk
49 19 19 64
finnbthomsen@gmail.com
Øvrige:
Jens Hejndorf
Hjørnager 18R
2650 Hvidovre
36 49 47 82
heindorf@mail.dk
Pernille Legind
Brohusgade 11, st. th.
2200 Kbh. N
29 92 45 09
pernillelegind@hotmail.
com
Søren Olsen
Irlandsvej 7
2300 Kbh. S
24 81 03 36 / 32 58 40 26
soeren.olsen@tdcadsl.dk
Svend-Erik Nygaard
Willemosegade 81, 2. tv
2100 Kbh. Ø
50 47 57 10 / 35 42 46 65
Kontaktperson:
Ulrik Bach Pedersen
Bregnevej 8, Himlingøje
4652 Hårlev
20 20 58 55 / 56 57 02 56
ubp@pedersen.mail.dk
Roskilde-Hvalsø-
Området:
Formand:
Christian Nøhr Hansen
Hyldebjerg 23
4330 Hvalsø
46 37 36 87 / 23 30 36 87
cnh@post.tele.dk
Kontaktperson: 
John Hilmer Hansen
Fanøvej 7
4060 Kr. Søby
26 20 17 07
hilmer@mail.dk

Øvrige:
Morten Vestergaard
Flådevej 25
4040 Jyllinge
22 17 40 05 / 46 73 40 05
morten@vestergaard.at
Odsherred-området:
Kontaktperson:
Lars “Sigurd” Vandborg
Rørvigvej 35
4500 Nykøbing Sj.
24 63 33 87
sigurd@nyka.dk
Kasserer:
Gitte V. Larsen
Brændtvej 3
4573 Nr. Asmindrup
59 32 44 70
Øvrige: 
Svend Erik Fritzen
Kausgårdsvej 5
4560 Vig
23 34 77 30 / 59 32 45 35
Michael Pedersen
Gårdvejen 2
4500Nykøbing Sj.
25 17 60 74
Storstrøms-området:
Kasserer/kontaktperson:
Niels-Henrik Christiansen
Fensmarksvej 21
Hjulebæk
4160 Herlufmagle
20 24 01 45 / 55 54 85 27
kragh.christiansen@mail.
tele.dk
Øvrige:
Peter Green
Hedetoften 101
4700 Næstved 
55 73 35 85
pg.service@mail.dk
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:
Kontaktperson:
Ole Hildebrandt
Nygårdsvej 48
8570 Trustrup
86 33 41 16
olehil@anarki.dk
Kasserer:
Pia Nielsen
Slettenvej 12
8586 Ørum Djurs
86 33 97 16
hundeweb@gmail.com
Øvrige:
Anders juul Hansen
Sortenmosevej 77
8530 Hjortshøj
27 68 54 21
andershansen50@hotmail.
com

AKTIVISTER
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AKTIVISTER
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
m.storgaard@me.com

Christine Husum
Roustvej 151
6818 Årre
51 61 39 43
ceh@ramboll.dk
Mogens H. Pedersen
Grønvangsvej 1 st.
6700 Esbjerg
26 70 75 81 efter 17.00
mhp@esenet.dk
Sønderjyllands-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
40 27 78 12 
chsl@se.dk

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

Glædelig Jul & Godt Nytår
Ønskes alle i DMK
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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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Dansk Münsterländer Klub’s 
Landsudstilling 2013

Lørdag d. 12. Januar i Grenaa.
Udstillingen afholdes i ”Kulturhuset Pavillonen”, Grenaa. Bedømmelsen starter kl. 11.30. Tid-
spunktet er fastlagt så man fra Sjælland kan tage færgen til Århus da færgen til Ebeltoft er ude 
af drift i januar måned. 

Som Dommere er inviteret:  Kresten Scheel

Der er 2 måder man kan tilmelde sig på:
Man kan tilmelde og betale On-line via hjemmesiden www.hundeweb.dk , 
dette er den hurtigste, billigste og mest sikre måde. 

Så er priserne følgende:
1. hund (samme ejer):  DKK 350,00
2. hund (samme ejer):  DKK 300,00
3. hund (samme ejer): DKK 250,00

Hvalpeklasse:  DKK 240,00
Udenfor bedømmelse: DKK 95,00

Eller man kan udfylde og sende anmeldelsesblanket.

Ved tilmelding på anmeldelsesblanket er udstillingsgebyrerne følgende:
1.hund (samme ejer):  DKK 385,00
2.hund (samme ejer):  DKK 335,00
3.hund (samme ejer):  DKK 290,00

Hvalpeklasse:    DKK 270,00
Udenfor bedømmelse: DKK 115,00

Som anmeldelsesblanket anvendes DKK’s anmeldelsesblanket til udstilling eller DJU’s blanket, 
find den på www.dmk-online.dk
Husk at man skal være medlem af DMK for at deltage. Er du ikke medlem, så kontakt klub-
bens Kasserer for indmeldelse.

Anmeldelsesblanketten sendes til udstillingsleder:
Pia Nielsen, Slettenvej 12, 8586 Ørum Djurs   
Eller på mail: hundeweb@gmail.com   

Eventuelle spørgsmål besvares på mail hundeweb@gmail.com eller tlf 86 33 91 76
Ved tilmelding på anmeldelsesblanket vedlægges beløbet i check eller indsættes på reg. nr. 
7320 konto nr. 1167597. Husk tydelig afsendernavn på indbetalingen, afsenders navn, samt 
evt. hundens navn skal passe med anmeldelsesblanketten.
Husk stambogsnummer og evt. ejerskifteforhold skal være i orden før anmeldelse.
Sidste tilmelding er d. 1. januar 2013 med online tilmelding eller med post eller e-mail.

EFTERANMELDELSER MODTAGES IKKE!

Klasserne er følgende: Championklasse (fra 15 mdr.), Brugshundeklasse (fra 15 mdr.), Åben 
klasse (fra 15 mdr.), Juniorklasse (9-18mdr.), Mellemklasse(15-24 mdr.), Hvalpeklasse(6-9 
mdr.), Veteranklasse (fra 8 år), Babyklasse  (fra 3 mdr.), Avlsklasse og Opdrætsklasse.

Det er ikke længere obligatorisk at medbringe resultatbog, men resultater indskrives 
selvfølgelig hos dem som måtte ønske det. Der opfordres dog til at alle deltagere stadig bliver i 
hallen, til alle hunde er færdigbedømt. 
Vær opmærksom på at sætte dig ind i udstillingsreglerne inden tilmelding. 

Der er cafeteria i hallen.

HUSK AT DET KRÆVER MEDLEMSKAB AF DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB  
FOR AT DELTAGE



10

Dansk Münsterländer Klub’s 
forårsmarkprøve 

afholdes ved Horsens i weekenden d. 6/7april 2013. 
Den 6. er det unghunde og åben klasse og den 7. er det vinderklassen. 
Mødested Bygholm Landbrugsskole. Mere i vore medier senere. 
Med venlig hilsen 
Prøveleder
Carsten Trøjborg

Dansk Münsterländer Klub’s 
schweisprøve 

ved Horsens forventes afholdt den 20. april. Mere i vore medier senere
Med venlig hilsen 
Carsten Trøjborg og prøveleder Jens Foldager

Dansk Münsterländer Klub holdt efterårs vinderklasse ved Horsens den 30.09.12. 
John Hansen har været så flink at skrive lidt om dagen:

DMK’s vinderklasse efteråret 2012 
ved Horsens.

Det var et lille jubilæum denne gang, idet det var 10 gang jeg deltog på en 
DMK’s efterårsvinderklasse. Som sædvanlig, når prøven ligger i Jylland, skulle 
vi over til Carsten Trøjborg, som gennem mange år har lagt hus til vores besøg. 
Faktisk så mange gange, at vi i takt med alderen stiger, følte os nødsaget til at 
mødes allerede om fredagen, så vi kunne være sikker på at være frisk søndag 
morgen.
 Vi fik besøg af vores svenske gæster lørdag eftermiddag, hvor også Lars 
“Sigurd” dukkede op. Vi tog alle en tur på marken for at få luftet hundene, 
hvorefter vi tog tilbage til Carsten til snak og en forfriskning. Ingemar og Kjell 
med fruer havde friske hummere med, og det skulle blive spændende at smage. 
Hvis der er nogen der ikke ved det, er Carsten en suveræn kok og vi får altid 
et aftenmåltid, der kan få én til at komme, selvom man af en eller anden årsag 
ikke skulle gå med hund.
 Nå, men tilbage til maden, nu skulle vi have hummere. Den ene Hummer var 
en 600 grams sag, og den var stor, så den fik Sigurd “selvfølgelig”. Der kom 
skylleskåle på bordet og vi gik i gang. Men inden længe måtte vi havde hjælp 
fra vores svenske venner, som gav os en grundig instruktion i “partering” af 
en Hummer. Der var en fejl ved bordet for en gangs skyld, de små skylleskåle 
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skulle havde været byttet ud med vaskebaljer, for hold da kæ.. hvor vi så ud - 
sådan cirka som en 3 års fødselsdag med lagkage, bare i en voksen udgave med 
Hummere. Men hold da lige op hvor det smagte godt.
 Nå, men op søndag morgen, friske og veloplagte. Der var tilmeldt 25 hunde, 
en af de største prøver i historien. Heraf var der 4 Fuglevangs hunde. På vores 
generalforsamling var der stillet forslag om lodtrækning om dommere, ter-
ræner og startrækkefølge. Det var efter min (og mange andres inkl. dommeres) 
mening en ren parodi og jeg håber aldrig det kommer til at ske igen. Det skabte 
kun forvirring til alles irritation, eller i hvert fald dem jeg snakkede med om 
emnet.
 Der var 3 hold, lidt store, men det gik alligevel. På vores hold havde vi de fugle 
vi skulle bruge, på et af de andre hold havde dommeren talt ca. 150 høns i store 
forskellige flokke. Tror der manglede lidt fugle på det sidste hold, men er ikke 
hel sikker. Fælles for alle hold, kunne hundene ikke mærke fuglene på åben 
mark. Nesko gik super flot, men burde havde mærket en fugl dommeren trådte 
op og så var han ude. Sådan var det for flere hunde viste det sig. Heiki viste sig 
som den hun er, en hund med et stort velskolet format i prima stil. Hun start-
ede sammen med Thomas Moltesen’s Ghita som også er en særdeles velgående 
hund, så der blev lagt et søg op i meget stort format, mente dommeren, hvilket 
vi kun kunne give ham ret i. Ghita og Heiki startede også sammen i 2. slip. 
Ghita render direkte ind i en hare som hun rejser lige foran Heiki, en meget 
provokerende situation, som begge hunde dog holdte til uden problemer.
 Vi havde set 3 Agerhøns sætte sig ved en lille remise ved et hus lige inden vi 
skulle slippes. Dem besluttede jeg at gå direkte på.  Efter seancen med haren, 
lod jeg Heiki slå et par slag inden jeg sendte hende mod hønsene. Hun opnåede 
hurtigt stand, hun rejste prompte på ordre og bragte en Agerhøne på vingerne. 
Hun forholdte sig roligt, men fuglen kunne ikke fældes pga. huset. 
 Fuglevangs Kiki var med på samme hold, og hun ligner sin mor meget og Ken-
neth har dresseret hende flot, så han har også en velgående hund af et super 
format. Kiki opnår stand ved remise og hun rejser på ordre direkte en enlig 
Agerhøne, som der bliver skudt forbi til, men hun forholder sig roligt. John 
Mathisen med Dosty er den eneste der får en komplet situation, hvor fuglen 
bliver fældet. Det var de 3 hunde på vores hold der blev skudt over. Dommer 
Jørgen Larsen var særdeles tilfreds med formatet for alle hunde med en enkelt 
undtagelse. I kritikkerne på de 3 hunde der var skudt over var det marginaler 
der skilte dem. Som jeg hørte det, fik Dosty “kan holdes” i hans fuglesituation. 
Eneste forskel på Heiki og Kiki var stilen, hvor dommeren gav Heiki “prima 
stil” og Kiki “god stil”. Småting, som senere skulle vises sig at få større betydn-
ing.
 Til finalen havde dommerne valgt at tage 8 hunde med. 3 kat. 3 hunde, 2 kat. 
2 hunde og 3 kat. 1 hunde. Af de 8 hunde var der stadig 3 Fuglevangs hunde 
med, Hector og Henrik også slap gennem nåleøjet. Hector havde været lidt 
hård ved apporteringen af sin fugl og var derfor en kat. 3 hund.
 Finalen foregik på en lidt tynd vinterraps, hvor dækningen for fuglene var 
svær. Det viste sig også de 2 gange vi have fugl, de ikke ville være med trods 
hundene havde stand 10-15 m. fra dem. Det var Hector der fik den ene stand. 
Men finalen blev stort set afgjort på “løbearbejde”. Dosty, Kiki og Heiki lavede 
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Resultatet blev:

DK00525/2007 Fuglevang’s Heiki, E&F: John H Hansen, 1. vinder HP CACIT 
Inviteret til DM
DK09224/2009 Fuglevang’s Kiki, E&F: Kenneth Hansen, 2. vinder HP CACIT
05431/2006 Dosty, E&F: John Mathiasen, 3. vinder HP
DK16581/2009 Ichelle Indira V.D. Chesannehof, E&F: Michael Østergård, 4. 
vinder
DK00523/2007 Fuglevang’s Hector, E&F: Henrik Hansen, 5. vinder
DK17073/2010 Hedeskov’s Henna, E&F: Johannes Mørch, 6. vinder

ingen fejl i deres søg. Kunne dog ikke se så meget af Dosty’s søg. Kiki og Heiki 
kom ud mod hinanden og de begge to holdte deres format fra formiddagen. 
Kiki opnår en kort stand for en flok agerhøns, men de ville heller ikke holde, 
selvom hun tog dem på fin afstand.
 Efter Kiki og Heiki’s slip prøver dommeren 3 hunde mere inden de lukkede 
prøven. Tilbage til Bygholm Landbrugsskole og få udløst spændingen. Fælles 
for alle placerede hunde var et super kritik på fart, søg, stil og ikke mindst 
lydighed. Da ordførende dommer havde placeret de 4 første, hvor Hector blev 
placeret som 5. vinder, gjorde han opmærksom, at det var de små detaljer der 
skilte Kiki og Heiki. Fordelen faldt ud til Heiki’s fordel og hun havde vundet 
den 3. DMK efterårsprøve på bare 5 år. Hun fik også CACIT, hvilket fortæller 
at hun er total fejlfri. Kiki fik et reserve CACIT(skulle undersøges om det er 
muligt), men det betyder det samme, en total fejlfri præstation, flot af Kenneth.

En god prøve var slut, ikke kun resultatmæssigt. Det gode sociale samvær og 
den gode sportsånd er noget der gør dagen helt unik.

John Hansen
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Hjortepremiere – eftersøgning og trofæ
Det er 1.september. Jagten på sika – då – og kronhjort gå ind. Jeg er blevet in-
viteret af Per K. til ansitz om morgenen på hans revir, hvor der ofte er blevet set 
men ikke tidligere skudt kronvildt. Pers revirmakker Tonny er på vej til Barce-
lona med familien. Han har venligst overladt sin plads til mig. Tak for det.
Jeg bliver afhentet kl. 5.40 og får parolen i bilen. Bliver droppet ved et skovspor, 
som fører til en lysning med en hochsitz, hvor jeg skal sidde de kommende par 
timer. Per kører videre til sin post i den anden ende af skoven. Jeg lister ind af 
skovsporet. Kommer frem til lysningen. Se hochsitzen. Netop som jeg træder 
op på stiens første trin, får jeg i morgengryet øje på to kronhjorte, som står på 
et skovspor ca. 120 meter ude. Jeg vurderer, at de er mindst 8’endere. Hjortene 
forsvinder hurtigt ind i skoven.
Jeg får mig indrettet i hochsitzen, som står ind mod skoven med én stor lysning 
foran. Den sammenfoldede skumgummiplade placeres på sædet for at tage 
fugt og give lidt komfort. Håndkikkerten indstilles. Magasinet med 11,7 gram 
patronerne sættes i og riffelkikkerten stilles på 4 gange forstørrelse. Halse-
dissen, som skjuler underansigtet, tages på. Så er jeg klar til en forhåbentlig 
spændende morgen. 
Der er 20 minutter til solopgang. Jeg orienterer mig om skudvinkler og af-
stande. Der er ca. 120 meter til skov til højre og venstre. Ret frem er der ca. 
60 meter til skov. Jeg kan overse 180 grader og har kuglefang i alle retninger. 
Morgenen er pragtfuld her lige før solopgang med vindstille og lys himmel.
Det er skydetid. Jeg spejder intenst mod skovkanterne med særlig vægt på 
stedet, hvor de to hjorte forsvandt. Efter en lille halv time passerer en kronhind 
skovvejen netop der. Et øjeblik efter kommer en stor kronhjort gående hurtigt 
fra skoven bag mig ud over lysningen. Jeg får hold på ham. Afstanden er ca. 
60 meter. Jeg skyder hurtigt. Ser ingen skudtegn. I næste øjeblik bliver skoven 
”levende” af kronvildt med flere hjorte imellem. De flygter ud over lysningen 
eller gennem skoven foran mig. Jeg kan ikke holde fokus på den hjort, som jeg 
har skudt til. Bemærker dog et dyr, som på en mærkelig måde sparker bag-
benene højt op. Under stor larm gennem skoven forsvinder rudlen og mor-
genen er stille som før.
Jeg sender en SMS til Per om, hvad jeg har bedrevet. Som altid, når rå - eller 
hjortevildt ikke falder umiddelbart, kommer jeg i kritiske overvejelser. Skød jeg 
for hurtigt?. Burde jeg have givet mig bedre tid, inden jeg afgav skuddet?. Mine 
overvejelser munder ud i, at jeg har skudt på en optimal afstand. At nok gik 
hjorten hurtigt, men han burde være ramt. Jeg beslutter mig til at finde anskud-
stedet, for en nærmere vurdering. Jeg kravler ned af hochsitzen og begynder 
at lede efter schweiss, hår, knoglesplinter m.v., hvor jeg mener anskudstedet er. 
Jeg finder intet. Udvider eftersøgningsområdet. Stadig intet. Sender en SMS 
til Per, som umiddelbart efter kommer og hjælper. Stadig ikke det mindste 
tegn på at hjorten er ramt. Vi står altså med skud afgivet uden at skudtegn er 
konstateret og uden at anskudstedet kan findes eller flugtretning anvises. Det er 
ikke godt!!!.
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Situationen drøftes. Vi bliver enige om, at vi hellere må tilkalde en registreret 
schweisshund. Ringer til Lars H., som ikke tager telefonen. Hvad så?. Vi kom-
mer frem til, at som situationen er, må vi foretage en eftersøgning med Nuggi 
- min 3 år gamle Kleiner Münsterländer (efter Hedeskov’s Bellis og Ganto). 
Skulle vi komme frem til naboskel, må vi stoppe der og lader Lars H. om 
resten. Nuggi bliver hentet og er, straks vi er tilbage på reviret, klar over, at en 
eftersøgning forestår.
Nuggi er ikke ukendt med eftersøgningsarbejde. Fra sidste år har vi 1. præmie 
på 3 timer/400 meter spor på anerkendt prøve. I år har vi gået ca. 70 træn-
ingsspor, som har været 400 – 700 meter lange, lagt med færtsko og med 
anvendelse af 1. dl. blod. Sporene er gået 20 – 24 timer efter at de et lagt. Vi har 
opnået 1. præmie og pokal for prøvens bedste hund på både lokal og anerkendt 
prøve på 20 timer/400 meter (senest DMK’s prøve i Østerild Plantage, Thy). 
Netop nu er vi i gang med at træne spor på 1000 meter, der har stået min. 20 
timer samt bringselrapportering. Ud over det har Nuggi flere positive eftersøg-
ninger efter rå - og sikavildt.
Selv om vi på eftersøgningsarbejde kan opnå gode resultater med vore jagth-
unde, der også bruges til mark- og skovjagt, når vi aldrig i samme høje niveau, 
som de specialiserede og registrerede schweisshunde. Og aldrig den store 
rutine i arbejdet som schweisshundefører har. Derfor bør en schweisshund rek-
vireres med mindre det er overvejende sandsynligt, at dyret kan findes umid-
delbart. I situationen valgte vi at bruge egen hund. Et nok ikke helt korrekt valg 
?.
Nuggi sættes i schweissremmen og går ivrigt i gang med at finde anskudsstedet. 
Det lykkes ikke. Hun runderer. Er tydelig distraheret af den kraftige fært fra 
rudlen. Pludselig er der markering på stedet, hvor jeg bemærkede dyret, der 
slog kraftigt op med bagbenene under rudlens flugt. Schweiss er der ikke, men 
Nuggi’s markering er der ingen tvivl 
om. Nu går det sporfast gennem skoven 
og efter 120 meter ligger han der. En 
flot ulige 10’ ender faldet for en perfekt 
bladkugle, som, skulle det senere vise sig, 
havde gennemskudt både lever og hjerte.
Megen ros til Nuggi og stor tak til Per 
og Tonny for en fantastisk morgen, hvor 
jeg fik lejlighed til med egen hund at 
gennemføre en positiv eftersøgning og 
erhverve et flot trofæ.
Jørgen Katholm

Jørgen og Nuggi med den flotte hjort
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Der bliver hvert år afholdt Fuldbrugsprøver over hele landet. I år var der rigtigt mange 
Kleiner Münsterländere tilmeldt, ikke mindst på Fyn. John Hansen har endnu en gang 
været flittig med pennen, og har skrevet denne stemningsfyldte artikel om en god 
prøve, der strækker sig over en hel weekend...

Fuldbrugsprøven på Fyn 2012.
Atter gik vejen til Fyn, denne gang til Fuldbrugsprøven med Nesko. Mine 
erfaringer fra tidligere besøg stillede meget store forventninger, både til resul-
tatet, men også til afviklingen af prøven. Resultaterne fordi jeg har opnået 1. 
pr. de to forudgående gange med Freya og Heiki og til prøven fordi det plejer 
at klappe, og forgå i en afslappet atmosfære. Det første holdte ikke, men det 
gjorde det andet, men lad mig forklare lidt nærmere hvorfor ikke og hvorfor.
Morten Vestergård havde lidt sent kvalificeret sig til prøven, men da han fik 
besked om han kunne deltage, slog vi pjalterne sammen og kørte i hans bil. I 
år var Pia (min Pia) også med, i modsætning til sidste år hvor hun kun måtte 
komme med om søndagen, men vi drog forventningsfuld af sted til Fyn lørdag 
“nat” kl. 06.15.
Der var det specielle ved prøven i år, at Münsterländerne var i “suverænt” over-
tal, ud af 15 deltagende hunde var de 7 Münsterländere, 4 Korthår og 4 Ruhår. 
Af de 7 Kl. M. var der et “væld” af tøser, da både Tine broen og Jette Andersen 
også deltog. Jeg have som nævnt min Pia med og Sussie Matsson var som sæd-
vanlig hjælper, men i pauserne var der nærmest dømt “Qvinde-weekend”.
For mit vedkomne kendte jeg stort set alle, så der var nok at hilse på inden der 
blev kaldt til parole. Det er altid hyggeligt at møde gamle velkendte “konkur-
renter” og hjælpere. Jørgen Christensen bød som vanlig velkommen til alle 
og efter endte klare instruktioner, var det af sted til afprøvningerne. Morten 
Vestergård, Jette Andersen, Tine Broen og Egon Møller var på hold sammen 
og startede på marken. Alle 4 fik skudt den så vigtige fugl, men Egons hund 
fandt dog ikke en fasan efter hans anden situation. Jacob Holt, Henrik Raae 
Andersen og jeg selv fik alle ræven hjem uden problemer. På vandarbejdet gik 
det egentlig fint, men Nesko smuttede næsten rundt om søen uden jeg kunne 
se ham, men jeg fik ham dog hurtigt i vandet igen og klarede det fint, men blev 
selvfølgelig trukket en pind i lydighed. Henrik og Jacob fik også deres emner 
hjem, så vi kunne holde frokost med god “appetit”.
Efter middagen skulle vi 3 på marken mens tøserne, Morten og Egon skulle på 
vand og ræv. Tine fik desværre ikke ræven hjem, mens ellers gik det fint for de 
tre andre. På vand satte de lidt point til, men for Mortens vedkomne blev det 
desværre til et 3 i vandpassion, hvilket kom til at koste ham dyrt senere.
På marken, som var velbesat med fugle både formiddag og eftermiddag, gik 
det lidt op og ned for os 3 Kleinere. Henrik fik ikke vist rejsning, Jacob havde 
“noget” besvær med søget. Nesko viste sig fra sin gode side og lagde sig perfekt 
på marken og sluttede med en stand for en flok Agerhøns, som han rejste med 
stor appel og derefter forholdte sig roligt. De skyder forbi, men kastet fugl ap-
porteres korrekt. Så er man glad skal jeg hilse og sige. Fik en slip senere uden 
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der skete yderlige, men jeg slap af sted med fuldt hus på marken, dog uden 
sekunderingspoint.
Hjem til en fyraftensøl ved mødestedet og så ellers tilbage til Sjælland. Øllen 
over broen smagte også fortræffeligt.
Søndag morgen kunne vi sove længe, Morten kom “først” kl. 06.45 men kunne 
godt havde været der 6.15 igen - man var vågen.
Vi startede fra morgenstunden på de to skovdiscipliner apportering og skovsøg 
med hinter og afdækning. Apporteringen gik godt for næsten os alle sammen, 
men et par hunde smed nogle point. På skovsøg og afdækningen røg der også 
nogle point, som jeg synes er dumme point at smide, for det er næsten ren 
grunddressur, og evt. manglende point til slut er dumme at mangle fra basale 
opgaver.
Nå, men så var der “bare” lige schweissarbejde tilbage. Morten var første 
hunde igennem med et 4 tal - perfekt. Både Jette og Jacob havde bringsel med, 
dvs. de kan få yderligere 8 point hvis det lykkedes, hvilket det gjorde for dem 
begge. Det skulle senere vises sig at være “livgivende” for Jette. Henrik havde 
to tilbagekald, men de var i realiteten gratis, da han ikke kunne opnå mere end 
en 3 pr. grundet den manglende rejsning på marken. Nesko startede meget 
fint, trak knaldholdt i linjen og jeg fandt blod 3 gange inden første knæk og en 
gang efter 1 knæk, som han drejede rundt i uden at forlade sporet. Det gik bare 
super. Så kom vi til en 2 m. bred grøft som også var et par meter dyb. Nesko 
sprang over og jeg skulle jo med. Jeg sprang også over men inden jeg når kant-
en, glider jeg tilbage i bunden af grøften og Nesko som står med stram line, 
bliver rykket baglæns af sporet. Jeg prøver at komme op igen, Nesko strammer 
op, men desværre mister jeg fodfæstet igen og Nesko får endnu en ryk og bliver 
trukket væk fra sporet. Da jeg endelig kom op, var han noget usikker på hvad 
han skulle og jeg måtte arbejder noget for at få ham i gang. Desværre vælge 
Kim (dommeren) at kalde mig tilbage, hvilket var helt retfærdigt, men vi må 
lige kæmpe lidt igen, men endelig finder han sporer, og river mig direkte ud til 
dyret. Mine tanker om mig selv vil jeg ikke beskrive her, så dem tænker du dig 
selv til, men det var sgu synd for hunden.
Tilbage til mødestedet med meget store uforløste spændingsmomenter om-
kring Mortens, Jette og Jacobs point - hvad rakte det til?
Mens sammentællingen stod på, blev der serveret en forfriskning eller to og 
endelig blev der blæst til samling - spændingen skulle udløses.
Egon bestod ikke da han manglede at finde en fugl og Tine bestod ikke grundet 
den manglende hjembringelse af ræven.
Så kom vi til de præmierede hunde. Lad det være sagt med det samme - jeg 
stod ved siden af Jette, som var noget nervøs, men der var ingenting i forhold 
til at resultaterne blev præsenteret. Da jeg blev kaldt frem til min 2. pr. med 
245 point, kiggede jeg lige på Jette. Hun var bleg og stirrede bare ud i luften. Jeg 
kom på plads og den næste der blev kaldt frem var en Jette der havde opnået 1. 
pr. Hold da op hvor var hun stolt, og der var dugget bagpå brillerne. Nu kom-
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mer bringselspointene ind, for Jette fik 233 point og havde hun ikke haft en 
hund der kunne bringselsarbejde, havde hun ikke fået sin velfortjente 1. pr.
Men tilbage til indledningen, men hvorfor og hvor for ikke. Hvorfor ikke 
dækkede over Nesko’s 2 pr., som jeg dog er super glad for, for at opnå en 
præmiering på en Fuldbrugsprøve er trods alt en stor opgave for en hund, bare 
synd der er nogen der ikke værdsætter den. Hvorfor?
Fordi Jørgen og hans stab af super medhjælpere endnu en gang havde sam-
mensat et perfekt setup, hvor alt klappede fra A-Z. Men ikke kun det flotte 
arbejde skal have ros, den positive ånd de formår at have gør at jeg foretrækker 
Fyn. At dommere også har en positiv indgangsvinkel til tingene gør det hele 
unikt. Jeg hørte faktisk ikke én brokke sig over en bedømmelse.
En kæmpe tak til alle for en super weekend, og jeg er sgu glad for min 2. pr., for 
så skal jeg derover igen til næste år.

John Hansen

Resultaterne for Münsterländerne blev:

Hedeskov’s Guffe DK09329/2009 Jette Andersen, 1 pr. 233 point

Nesko v. H. Eichengrund, DK04215/2009, John Hilmer Hansen, 2. pr. 245 
point

Bonjami’s F. Røskva, DK05852/2007, Morten Vestergaard, 2 pr. 236 point

Ejsbøl’s A. Malou 09470/2006, Jakob Lytken Holdt, 2 pr. 227 point

Elverdams Dux DK12194/2007, Henrik Raae Andersen, 3. pr. 200 point

Jette & Guffe, John & Nesco, Morten & Røskva, Jacob & Malou, Henrik & Dux



18

Her kommer første del af en sjov lille føljeton, skrevet af Chiki’s ejer Bente Back. 
Næste afsnit kommer i næste nummer.

Mit første år 
Hej!
Her er lidt om, hvad der er sket i mit liv, siden jeg flyttede fra kennelen.
December 2011. 
Far og mor kom jo og hentede mig oppe hos 
jer den 28. december sidste år. Efter en meget 
lang køretur med et par korte pauser, kom jeg 
ud derhjemme.
 Mor tog mig straks med ud i haven, og så 
kom min nye storesøster og sagde hej. Hun 
hedder Beyla og er en sort spids. Dengang 
syntes jeg, at hun var lidt stor, men hun var 
sød ved mig og vi blev hurtigt gode ven-
ner.  Beyla havde åbenbart hørt at jeg skulle 
komme, for hun havde fundet en bamse til 
mig, længe inden jeg flyttede ind. Hun havde 
passet godt på den, og puttet den rigtig godt 
til, så den duftede dejligt af hund. Den overtog 
jeg straks. Jeg har den stadig, og en gang imellem 
får hun lov at låne den et lille stykke tid. 
Den første nat sov jeg på gulvet ved siden af mor 
på et tæppe og en T-shirt der lugtede af hende. Jeg lå så tæt på, at mor kunne 
nå ned og klappe mig lidt, men jeg måtte ikke gå over til Beyla og putte. Far og 
mor havde en eller anden mærkelig idé om, at hun skulle have lov at have lidt 
fred for mig om natten – som om nogen kunne blive trætte af at være sammen 
med mig! Nå, men den mærkelige regel, fik Beyla da heldigvis hurtigt lavet om 
på. Hun vækkede far og mor hver nat, når hun kom over for at hente mig så vi 
kunne putte, og så gad de ikke den regel mere.  Jeg blev ved med at sove ved 
siden af mor, men fik en fin kurv at ligge i, og hvis jeg ville over til Beyla måtte 
jeg gerne det.
De første dage, syntes jeg der var rigtig meget jeg skulle lære. Jeg hedder jo 
”Chiki” nu, og det skulle jeg lære. Jeg skulle også lære hvad ”kom”, ”ja” og ”nej” 
betød. Jeg skulle lære at have halsbånd på og gå i snor, og jeg skulle finde ud af 
hvad man måtte og ikke måtte hjemme hos far og mor. 
Efter kun et par dage, skulle vi alle sammen til noget de kaldte ”Nytår”. Det var 
noget med at køre en lang tur, og komme ud et fremmed sted, med en masse 
fremmede mennesker og et par meget store sorte hunde, Walter og Carla. Jeg 
syntes Walter var lidt voldsom, så jeg gav den et hak i snuden – nøj hvor blev 
han overrasket. Ellers havde jeg en hyggelig aften. Alle syntes at jeg var noget af 
det sødeste. Jeg havde min egen kurv med, og lå bag mor og puttede da jeg blev 
for træt til at holde mig vågen mere. 
Januar
Det vigtigste der skete i januar var, at mor og mig startede til hundetræning. 
Mor havde meldt os til et blandet hold i Køge/Herfølge jagtforening, og da jeg 
var 11 uger gammel, kørte vi til træning for første gang. Træningen foregik i 
en ridehal, og der var en masse andre hunde der alle sammen var meget større 
end mig. Den første gang blev jeg en lille smule bange for alle de hunde, men 
det gik hurtigt over. 
Vi trænede Hinter, at jeg skulle komme når mor kaldte og at slappe af sammen 

Beyla og mig, et par dage efter at 
jeg kom hjem. Hun er dejlig...
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med andre hunde.  Vi trænede også apport og at jeg 
skulle sidde stille, når det var de andres tur – øv det 
med at sidde stille var svært! Til sidst fik vi hunde lov 
at snuse til nogle ænder og fasaner, og jeg fik lov at 
trække lidt rundt med en fasan.  Mor var glad da vi 
kørte hjem, og sagde at jeg havde klaret det flot. 
I januar fandt mor og far også et godt sted vi kunne 
gå ture. Det var på noget der hedder Strandengen i 
Køge, og der gik mange andre med deres hunde. Jeg 
fik lov at løbe uden snor, begyndte så småt at lære dels 
at komme når mor og far fløjtede, og dels at holde øje 
med hvor de var henne, så de ikke lige pludselig blev 
væk for mig. Der var mange spændende dufte ude 
på strandengen, og vi gik også ned til vandet nogle 
gange. Beyla fortalte mig, at vand, det skal man holde 
sig fra. Det er væmmeligt og vådt, og kun beregnet til at 
drikke af. Dengang troede jeg på alt hvad hun sagde, så jeg 
gik aldrig ud i vandet, men nøjedes med at tage en tår ind imellem, når jeg blev 
tørstig. 
Hele januar havde jeg lidt bøvl med maven. Far og mor prøvede at skifte mit 
foder men det hjalp ikke rigtig. Nogen dage havde jeg det ok, men jeg havde tit 
lidt tynd mave. Det var først engang i februar eller marts de fandt et foder min 
mave rigtig havde det godt med. Noget der hedder Britt Care med lam og ris. 
Det får jeg stadig, for mor er bange for at jeg får dårlig mave igen hvis vi skifter 
foder. 
Februar
Vi fortsatte træningen i Køge/Herfølge jagtforening, men de andre hunde var 
temmelig meget ældre end mig, og mor ville derfor gerne have, at vi også fandt 
et andet sted at træne. Hun brugte en masse tid på at lede efter steder. Aller-
helst ville hun have trænet mig i DMK, men der var ikke noget der passede i 
alder, hverken i den kreds vi tilhørte eller den der ligger lige ved siden af. Men i 
Skovbo jagtforening var der også hundetræning, og mor ringede dertil og fik at 
vide, at der sikkert også kom andre helt unge hunde. Så da jeg var 16 uger gam-
mel, kørte vi for første gang til træning i Skovbo jagtforening. Mor sagde, at det 
passede fint, fordi træningen i Køge/Herfølge var mandag, og den i Skovbo var 
onsdag så vi kunne træne begge steder. Det var fint for mig, jeg kunne godt lide 
at komme til træning. 
I Skovbo var de andre hunde jeg kom på hold med stadig ældre end mig, men 
ikke så meget, at jeg blev sat helt af. Vi trænede mange af de samme ting, men 
der blev stillet større krav til både os hunde og vores forældre. Træneren gav os 
hunde forskellige opgaver, efter hvor dygtige vi var. For eksempel skulle nogle 
af os gå uden line, mens andre godt måtte have en på, og nogen skulle sidde 
pænt mens deres far eller mor gik langt væk, mens andre kun skulle sidde et 
lille øjeblik. Jeg skulle hele tiden anstrenge mig for at være god nok, og jeg var 
meget træt når vi kom fra træning i Skovbo. Men det var sjovt, og min mor var 
meget glad for det.
To uger efter, at vi startede på at træne i Skovbo, ændrede de på træningen i 
Køge/Herfølge, og vi begyndte at træne udendørs. Her kom jeg på hold med 
en masse temmelig små hvalpe. Men efter nogle gange blev der lavet lidt om 
på holdene, og jeg fik lov at træne med nogen, der passede lidt bedre sammen 
med mig. Hjemme trænede vi også en del når vi gik ture, og jeg begyndte at 

Mig, 9 uger gammel. 
Med et stort kødben!
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National udstilling, Århus DKK kreds 6. 26/8-2012
Åben Klasse
Münsterdalens Arki DK07784/2010, Ejer: Claus Bisgaard, Excellent CK 2. vinder 2. 
bedste han 
Fuglevangs Lucca DK15652/2010, Ejer: Thorkild Helgersen, Very good ,1. vinder 

DKK udstilling i Vejen den 15.09.2012
Åben klasse hanhund
Acko dk05850/2009, E&F: Ejnar Bro Brandt, Exc. ÅK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIM
Åben klasse tæver
Uldjydens Mitza dk03602/2010, E&F: Anne Grethe Larsen, VG ÅK Plac.1
Brugsklasse tæver
Borremosens Patsy dk10066/2010, E&F: Peter Ringgaard, Exc. BK Plac.1 CK 1.BTK 
CERT CACIB BIR

DKK udstilling i Vejen den 16.099.2012
Åben klasse hanhund
Acko dk05850/2009, E&F: Ejnar Bro Brandt, Exc. ÅK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR

Gästriklands kennelklubb Internationell Utställning i 
Högbo Bruk Søndag 02-09-2012
Fuglevang`s Jaco DK09705/2009, E&F: Per Madsen, Excellent. Plac1. Cert/Ck
Hermed blev Jaco Svensk Champion..

Resultater
Har du et resultat du gerne vil have på vores hjemmeside, i Jagthunden og i 

Münsterländeren så skrive til alle 3 medier på en gang:
medier@munsterlanderen.dk

lære at sætte mig hver gang der kom andre hunde 
imod os. Jeg lærte også at sætte mig når mor fløjt-
ede, selv om hun var et stykke væk fra mig. Mor 
fandt på, at jeg kunne få lov at løbe ud og snuse 
mig frem til en dummy med vinger på, hvis jeg 
satte mig når hun fløjtede, og blev siddende mens 
hun gemte den. Så gik det rigtig stærkt med at 
lære at sætte sig på afstand af mor. 
I slutningen af februar fandt jeg ud af, at det er 
sjovt at hente fugle. En dag da vi gik nede på 
Strandengen fandt jeg en død måge. Far og mor 
bliver altid glade når jeg kommer med et el-
ler andet i munden, så jeg skyndte mig at samle 
den op, og løbe hen til mor med den. Hun roste mig og tog et 
fint billede af mig som hun straks sms-ede til far, så han også 
kunne se, at jeg havde ”apporteret” en rigtig fugl. 

Kærlig hilsen Chiki

Min første måge
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DJ markprøve ved Ringsted den, 1. september 2012
Fuglevang’s Jewel, DK09709/2012, E&F: Steen Thomsen, IFF
Rico, DK10002/2009, E&F: Ulrik Bach Pedersen, 1. Pr.

DJ markprøve ved Toreby den, 2. september 2012.
Rico, DK10002/2009, E&F: Ulrik Bach Pedersen, 2. Pr.

DJ Markprøve ved Nr. Hostrup den 12.09.2012 
Gråsidingens Xenofon (Bantu) DK09677/2010, E&F: Gunner Bertelsen, 2. pr

DJ markprøve ved Terkelsbøl den, 24. oktober 2012
Rico, DK10002/2009, E&F: Ulrik Bach Pedersen, 2.Pr.
Gråsidingens Xenofon (Bantu) dk09677/2010, E&F.: Gunner Bertelsen , 1.pr

DKK Brugsprøve ved Aars den 12-10-2012
Hedeskov’s Mettevons Dk09324/2009, E&F: Tine Broen Nielsen, 1. pr.
Hedeskov’s Henna DK17073/2010, E&F: Johannes Mørch, 1. pr.  

DKK Brugsprøve ved Hobro d. 10.10. 2012
Bella DK05141/2009 Grosser Münsterländer, E&F: Jan Nielsen, 2. pr. 

DKK Brugsprøve ved Ringsted den 10.10.2012
Fuglevangs Hector dk00523/2007, E. & F. Henrik Hansen, 2. præmie

DKK Brugsprøve, Eggeslevmagle, d. 3-10-2012
Nesko v. Heeker Eichengrund, 04215/2009, E&F: John Hilmer Hansen, 2. pr.

DKK Brugsprøve ved Brønderslev den 28.09.2012
Uldjydens Luna dk07216/2008, E. & F. Ejgil Thomsen, 3. præmie

DKK Brugsprøve ved Skive den 27.09.2012
Hedeskov’s Coco DK09107/2006, E&F: Pia Nielsen, 3. præmie
Hedeskov’s Henna DK17073/2010, E&F: Johannes Mørch, 3.præmie

DKK Brugsprøve ved Højmark den 21.09. 2012
Grosser Münsterländer Bella DK05141/2009 , E&F: Jan Nielsen, 3. pr. 

DKK Brugsprøve 20/9 Ringsted
Fuglevang’s Kiki, DK09224/2009, E&F: Kenneth Hansen, 2. Præmie
Bonjami’s F. Røskva DK05852/2007, E&F: Morten Vestergaard, 3.Præmie

DJ Vinderklasse markprøve ved Hjallerup den 05.10.2012
Githa 11942/2005, E&F: Thomas Moltesen Hansen, 5. Vinder
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DJ Forbundsmesterskab 2012 
- Udvidet apportering i Østerild Plantage, Thy d. 25/8.
Ræv / kanin
Vesthimmerland’s Cille 12562/2006, E&F: Jens Ole Salling, Bestået 228 point, 1.Vinder, 
Forbundsmester.
Uldjydens Heino dk05155/2007, E&F: Tine Broen Nielsen, Bestået 206 point
Hedeskovs Guffe dk09329/2009, E&F: Jette Andersen, Bestået 198 point
Hannah dk14955/2009, E&F: Benny Elmengaard, Bestået 192 
point 

Udvidet apporteringsprøve på Samsø den 
7-9-2012
Hakiokankaan Bob, E&F: Jesper Ibsen, Bestået 200 point

DJ Udvidet apporteringsprøve i Romlund 
den 26.08.2012
Kanin/kanin
Kico dk04424/2008, E&F: Jens Jørn Clausen, Bestået 202 
point
Anja (Cigi) dk14209/2009, E&F: Leif Nielsen, Bestået 182 
point
Ræv/kanin
Uldjydens Luna dk07216/2008, E&F: Ejgil Thomsen, Bestået 
223 point

DJ udvidet apporteringsprøve Skive den 
24.06.2012
Ræhrbakkens Eddie 14730/2006, E&F: Palle Christensen, Bestået 190 point
Høegstoft Dharma dk08897/2009, E&F: Rune Riishøj, Bestået 201 point

Fuldbrugsprøve i Sdr. Jylland den 22/23 september 2012
Fuglevang’s Jack dk09707/2009, E&F: Peter W. Jürgensen, 2. Præmie

Fuldbrugsprøve på Fyn den 22/23 september 2012
Hedeskov’s Guffe DK09329/2009, E&F: Jette Andersen, 233 point 1. præmie og pokal 
for bedste Münsterländer
Bonjami’s F. Røskva DK05852/2007, E&F: Morten Vestergaard, 236 point 2. Præmie 
Nesko v. Heeker Eichengrund, 04215/2009, E&F: John Hilmer Hansen, 245 point 2. pr.
Ejsbøl’s A. Malou, DK 09470/2006, E&F: Jakob Lytken Holdt, 227 point 2. pr.
DKCH Elverdams Dux DK12194/2007, Henrik Raae Andersen, 200 point 3. pr.

Fuldbrugsprøve Vordingborg 18-19 september 2012
Bonjami’s F. Røskva DK05852/2007, E&F: Morten Vestergaard, 3.Præmie 213 point

Fuldbrugsprøve ved Grindsted den 16. og 17. 09. 2012 
Fuglevangs Jack DK 09707/2009, E&F: Peter-W. Jürgensen, 243 point og 2. præmie 
Uldjydens Heino DKJCH DKCH DK05155/2007, E&F: Tine Broen Nielsen, 231 p. 1. 
pr. og Pokal for bedste Kleiner Münsterländer
Heino er nu både Dansk Jagt og Udstilling Champion

Jesper og Bob på Samsø
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DJ udvidet apporteringsprøve Bevtoft den 30.06.2012
Borremosens Patsy dk10066/2010, E&F: Peter Ringgaard, Bestået 179 point

Hagested-Gislinge, den, 5. aug. Anerkendt udvidet appor-
teringsprøve
Fuglevang’s Kiki, DK09224/2009, E&F: Kenneth Hansen, 202 point K/K

DJ Udvidet apporteringsprøve ved Hjallerup den 11 august 
2012
Kanin / Ræv
Uldjydens Heino dk05155/2007, E&F: Tine Broen Nielsen, Bestået 197 point
Kanin / Kanin
Hedeskov’s Mettevons DK09324/2009, E&F: Tine Broen Nielsen, Bestået 183 point
Horsias Ninja DK10219/2008, E&F Niels Peder Greve, Bestået med 192 point
Tess ( Hannah ) DK14955/2009, E&F: Benny Elmengaard, Bestået med 212 point, og 
blev udtaget som reserve til forbundsmesterskabet.

DJ Udvidet apporteringsprøve ved Randbøl den 9. august 
2012
Der var 13 hunde med på prøven hvoraf de 5 bestod.
Ræv / Kanin
Uldjydens Luna dk07216/2008, E&F: Ejgil Thomsen, Bestået 214 point

DJ udvidet apporteringsprøve ved Stenlille
Fuglevang’s Marco DK05981/2011, E&F: Michael Pedersen, 221 point 2. vinder

Apporteringsprøve i samarbejde med klub5 - Nord 
den 18. august.
16 tilmeldte hunde, heraf 7 kleinere, hvoraf en ikke mødte op.
3 KLM bestod, de 3 andre kleinere gik fint men desværre lykkedes det ikke denne 
gang.
Flg. bestod:
Horsias Odin DK07683/2009, E&F: Michael Andersen, bestået med 27 point.
Messi DK07677/2011, E&F: Per Klemmensen, bestået med 26 point
Ehrensvärd Grima DK12241/2009, E&F: Jens Brandt, bestået med 30 point.

Tusind tak til Søren Drustrup for lån af arealer og lade, 
Tak til Lars for lån af fiskeparken. Tak til dommer Torben Pedersen og 2 dommer 
aspiranter. Tak til prøveleder Jesper Klausen. Tak til hjælper Esben.

DRK Ræveslæbsprøve Urhøj Plantage d. 29.08.2012
Der deltog 4 Kleiner Münsterländere, alle bestod
Rico dk06374/2011, E&F: Jan Larsen, Bestået med 4 point
Hannah dk14955/2009, E&F: Benny Elmengård, Bestået med 4 point
Uldjydens Cato dk07224/2008, E&F: Ejgil Thomsen, Bestået med 4 point
Uldjydens Luna dk07216/2008, E&F: Ejgil Thomsen, Bestået med 4 point 
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Slæb og Apporteringsprøve ved Stenlille d. 25/8
Fuglevang,s Marco DK05981/20011, E&F: Michael Pedersen, Bestået 30 point bedste 
Münsteränder
Ehrensvärd Grima dk12241/2009, E&F: Jens Brandt Andersen, Bestået 28 point
Gråsidingens Sidse DK09585/2008, E&F: Christian Clausen, Bestået med 29 point.

Slæb og Apporteringsprøve v. Skanderborg den 18. august
Illebølle´s Emil DK16235/2009, E&F: Peter Malle Kristensen, Bestået 29 point
Løvmosen´s Hector DK06728/2011, E&F: Simon Rohde Nielsen, Bestået 29 point 
Pokal
Der var 20 hunde med på prøven hvoraf de 6 Bestod
Der var 4 Kleiner Münsterländere med på prøven hvoraf  de 2 bestod

Slæb-og Appoteringprøve Hjørring d. 12-8-2012
Rico Dk 06374/2011, E&F: Jan L. Larsen, 26 Point
Fuglevangs Lucca. Dk 15652/2010, E&F: Thorkild Helgensen, 27 Point

Slæb og Apporteringsprøve ved Års den 11. august
Hulbæk Jes DK 19230/2011, Bestået 10-10-9 
Lillerev’s Don Dk21228/2009, E&F: Henning Møller, Bestået 10-10-10.

Dansk Münsterländer klub schweissprøve i Østerild Plan-
tage i Thy den 11.08.2012
3 timer/ 400 meter:
KLM Vestjyden’s Eya dk12543/2010; E&F: Nicole Lajgaard Solgaard, 1 præmie   
GRM Odin Vom Ahler Esch VDH/ZGN62/12 S/Hv 16-03-2012 E&F: : Henrik Jør-
gensen, 1 præmie Pokal 
KLM Erensvärd Grima dk12241/2009, E&F: Jens Brandt, 1 præmie   
KLM Illebølle’s Emil dk16235/2009, E&F: Peter Malle Kristensen, 1 præmie   
KLM Rico dk06374/2011, E&F: Jan Lundquist Larsen, 2 præmie   
KLM Bosco dk19824/2010, E&F: Lars Vasegaard, 3 præmie
KLM Fuglevang’s nuno dk18692/2011, E&F: Carsten Trøjborg , 1 præmie   
GRM Bira Vom Jägerweg dk05009/2012E&F: Carsten Eriksen, 1 præmie   
             
KLM Bertha dk16429/2009, E&F: Jørgen Katholm,  Spor 20 timer Spor Færtsko 1 
præmie Pokal 

Dejligt at se et par Grossere på prøven. 
Her til venstre: Henrik og Odin
Til højre: Carsten og Bira
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AKTIVISTEN
- Hvad sker der i DIT område?

Sønderjylland-Området
Kontaktperson:
Charlie Lemtorp, Sydvej 2, 6470 Sydals
Tlf: 40 27 78 12 email: chsl@se.dk

Tilmelding er nødvendigt hver gang og skal ske til Charlie Lemtorp tlf: 4027 7812 eller 
mail chsl@se.dk 
 
Kurser i 2013 
 
Søndag den 20. januar 2013 vil der være introduktionsmøde til Lydighedstræning
Kurset starter søndag den 20. januar 2013 og slutter den 24. februar 2013 
Vi mødes kl. 10 og der trænes 2 timer
 
Søndag den 3. marts 2013 vil der være marktræning (mødested tilgår)
Kurset starter søndag den 3. marts 2013 og der trænes 5 gange 
Vi mødes kl. 10 
 
med venlig hilsen
Charlie Lemtorp Sloth

Beagle Klubben , Schweissprøve i 
Store Dyrehave, Hillerød søndag 
den 23. september 
Fuglevangs Maggie DKK 05984/2011, E&F: Peter 
Lykke Thomsen, 1. Præmie

Fuglevangs Marco DK05981/2011, E&F: Michael 
Pedersen, 1. Præmie

Dansk Ruhår Klubs Schweissprøve i 
Gludsted Plantage d. 18/8 2012
3 timer/ 400 m. færtsko
Bonjami’s F. Røskva DK05852/2007, E&F: Morten Vestergaard, 1. pr.

20 timer / 400 m færtsko
Aldo Vom Sperlingshof DK09341/2011, E&F: Anders Dellgren, 1. pr.

Michael & Marco og Maggie & Peter
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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

Aktiviteter 2013

Lydigheds og Apporterings træning ved Horsens Skydebane på følgende datoer 06-01-
2013, 13-01, 20-01 og 27-01. alle dagene fra KL. 13.00.  

Der afholdes Aktivist møde efter træning d. 27-01-2013 KL. 14.30 i spejderhytten Wig-
wam Silkeborgvej 37 8700 Horsens.
Skal lige gøre opmærksom på at vi ved aktivist mødet skal have valg nogle nye aktiv-
ister og skulle der være nogle der skulle have interesse i det er man velkommen til at  
kontakte os på forhånd.

Dagsorden
1. Mødet åbnes.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af referent.
4. Aktivisternes beretning.
5. Regnskab forlægges.
6. Nyt fra S.H.J.
7. Valg af aktivister. 
På valg er : Jens Kongaa ( modtager ikke  genvalg ) 
                    Knud Olsen   ( modtager ikke genvalg ) 
                    Jesper Boldsen( modtager genvalg , som 
kasser kun for 1 år )                                                       
8. Valg af revisor
     På valg er Carsten Trøjborg.
9. Valg af S.H.J Repræsentant.
     På valg er Henning Petersen.
10. Valg af Suppleant til S.H.J
      På valg er Carsten Trøjborg.
11. Hjarnø.
12. Trolds mindepokal.
13. Eventuelt.
 
Marktræning
I år vil træningen blive holdt over tre gange:
•	 24	februar	kl.	12,	med	fokus	på	regler	og	metoder	til	styring	af	hunden	på	
marken
•	 10	marts	kl.	12,	opfølgning	samt	marktræning
•	 1	april	kl.	12,	marktræning
Mødested mv. oplyses senere, vil blive i Horsens området.
Pris 150 kr. pr. gang.
Bindende tilmelding senest 8 dage før de enkelte dage til Michael Bjerregaard på 
s.m.bjerregaard@gmail.com eller tlf. 4081 5133

Der afholdes schweisstræning og lokal schweissprøve i Nordskoven, Silkeborg på 
følgende datoer:
Træning 03-03-2013 kl. 10.00 pris 125 kr.
Lokal prøve 30-03-2013 kl. 10.00 pris 150 kr.
Der vil på træningsdagen være gennemgang af de forskellige elementer i schweisstræ-
ningen, prøvemåder og reglerne.
Alle der har interesse i at lære deres hund at gå schweiss opfordres til at møde op, erfar-
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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
Nye priser
Da der er oprettet en uddannelsesfond under DMK, hvor der indbetales 10 kr. pr. kursist 
hæves priserne med 10 kr. 

Kurser i 2013 
Tirsdag den 15. januar 2013 vil der være introduktionsmøde til kurserne i de kommu-
nale lokaler på Østergade 1, 4330 Hvalsø kl. 19.00. Alle bør møde op.
Der afholdes Aktivistvalg (valg af instruktører) denne aften. Kun medlemmer af DMK 
kan stemme. Dette er af hensyn til DMK’s love

Lydighedstræning
Kurset starter søndag den 20. januar 2013 og slutter den 3. marts 2013
Prisen for alle lydighedskurserne er 260 kr. for medlemmer af Hvalsø Osted Jagtforening 
og Dansk Münsterlænder Klub. Ikke medlemmer skal betale 360 kr.
Ved overtegning på kurserne vil medlemmer af Hvalsø Osted Jagtforening og Dansk 
Münsterlænder Klub have fortrinsret.
Der vil være følgende niveauer:
Unghundetræning (hund max. 24 mdr. og ikke deltaget på dette hold før) Der plads til 
24 hunde med start kl. 10.00
Åben klasse – Der er plads til 24 hunde med start kl. 11.30
Vinderklasse – Hunden skal have opnået 1. præmie i åben klasse. Start kl. 13

Apporteringstræning
Kurset starter tirsdag den 2. april 2013 og slutter tirsdag den 7. maj 2013
Prisen for alle apporteringskurserne er 410 kr. For medlemmer af Hvalsø Osted Jagt-
forening og Dansk Münsterlænder Klub. Ikke medlemmer skal betale 510 kr.
Ved overtegning på kurserne vil medlemmer af Hvalsø Osted Jagtforening og Dansk 
Münsterlænder Klub have fortrinsret.
Der vil være følgende niveauer:
Begynder – Hunde som ikke kan apportere. Max 12 hunde med start kl. 18
Øvede – Hunde som kan apportere vildt uden tøven. Max 24 hunde med start kl. 19

Lokal apporteringsprøve
Lørdag den 11. maj 2013 afholdes lokal apporteringsprøve på skydebanen i Hvalsø
Der dømmes efter DJU app. regler
Der er indskrivning fra kl. 9 til 10.30
Pris 200 kr. pr. hund

Hvalpetræning
Datoer fastsættes senere

Med venlig hilsen
Hvalsø området

ing er BESTEMT ikke et krav.
Kort med mødested fremsendes ved tilmelding, max 14 hunde (Münsterländere har 
fortrinsret indtil sidste tilmelding), sidste tilmelding til træning d. 24/2 2013, tilmeld-
ing til lokal prøve vil være på træningsdagen.
Træner og Dommer Hans Lau.
Tilmelding til Michael Bjerregaard pr mail på s.m.bjerregaard@gmail.com
Telefon på dagen 40 81 51 33.
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Esbjerg og Omegns-Området
Kontaktperson:
Per Madsen, Lykkegårdsvej 14-0, 6700 Esbjerg
Tlf: 23 27 71 90 / 75 12 07 08, email: jp.madsen@esenet.dk
Program for 2013
Medlemsmøde og aktivistvalg 
Tirsdag d. 8. januar 2013 kl. 19.00 hos Per Madsen på Lykkegårdsvej 14O, Esbjerg
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning, fremlæggelse og godkendelse 
3. Regnskab, fremlæggelse og godkendelse 
4. Indkomne forslag 
5. Budget, fremlæggelse og godkendelse 
6. Valg at 2 bestyrelsesmedlemmer. (Christine og Mogens genopstiller, evt. flere for-
slag? ) 
7. Valg af 1 til 2 suppleanter 
8. Eventuelt 
Fordressur (indendørs) D.09.01.13 i alt 8 gange træning + afslutning max 30 hunde. 3 Hold, 
Hver onsdag aften. 
D.09.01 - D.16.01 - D.23.01 - D.30.01 - D.06.02 - D.13.02 - D.20.02 - D.27.02
Afslutning Onsdag D. 6 Marts
Schweiss-træning: Lørdage – i alt 6 gange træning + afslutning pris 300 kr
D.02.02 - D.09.02 - D.16.02 - D.23.02 - D.02.03 - D.09.03
Afslutning: D.16 Marts
Markprøvetræning: Søndage.. max 10 hunde pr gang 75 kr pr gang
D.10.02 - D.17.02 - D.24.02 - D.03.03 - D.10.03
Apportering: Hver Onsdag aften kl 18.30 i alt 8 gange - plus afslutning. pris 350 kr
D.03.04 - D.10.04 - D.17.04 - D.24.04 - D.01.05 - D.08.05 - D.15.05 - D.22.05
Afslutning Onsdag D.29.05 Kl 18,00
Lokal racedyst i mellem Ruhår - Korthår - Kleiner Münsterländer. Søndag D.30 Juni.
Slæb og apportering pris 300 kr
D.05.06 - D.12.06 - D.19.06 - D.26.06
Afslutning Juli: D.03.07
Markprøvetræning: Hver søndag pris pr hund 150 kr
04. aug. – 11. aug. – 18. aug. – 25. aug. – 01. sept. – 08. sept.
Da vi endnu ikke kender datoerne på efterårets markprøver kan der opstå behov for at flytte 
nogle af træningsdagene.
Max. 8-10 hunde. Hunde fra alle DMK-områder er velkomne. Nærmere information om tid 
og sted ved tilmelding.
Hvalpemotivation
Onsdag kl. 18.15-19.00 – i alt 6 gange + afslutning hver hold 3 kvatere
21. aug. – 28. aug. – 04. sept. – 11. sept. – 18. sept. – 25. sept. – 02. okt. (afslutning)
Pris: 250 kr.
Begyndertræning for hvalpe / unghunde i aldersklassen 3 – 12 mdr.
- Mild opstart af grunddressur
- Tips og tricks fra trænerens værktøjskasse.
- Opstart af sporarbejde (vi starter m. foderslæb)
- Samvær med andre hundeførere (m. samme problemer/glæder som en selv)
- Socialt samvær for unghundene (de bliver pludselig en del af en flok)
Dressur (hunde ældre end 12 mdr.) efter unghunde
19.00 Til 19.45



29

Lørdag D.21.09
der vil blive lavet en jagtdag i roemarken med to skytte og masse af fulge. Ved hver 
stand vil der blive fældet fugl.
Prisen med alt denne dag max 10 hunde pris 800 kr pr mand først til mølle princip.. 
vi starter kl 8.30 og slutter ca kl 16.00 
Vil tro der bliver skudt ca 40 til 50 agerhøns den dag.
Vi køre det som prøve hver gang en hund har haft stand og apporteret. så kommer der 
en ny mand ud med hund

Riffelbanen
Ikke sat dato på i nu

RESULTATER:

Onsdag d. 8. August 2012 blev der afholdt lokal slæb og apporteringsprøve. 
Vejret viste sig fra sin bedste side og bød på en solrig stille aften. 
I alt 10 hunde stillede til prøve. Desværre var der nogle stykker, der ikke kunne 
komme. Prøven omfattede de tre discipliner vand, kaninslæb og duer til max. 30 point. 
Traditionen tro sluttede vi af med en god gang grillpølser og øl/vand. ved Per..
Tak til alle for en dejlig aften. Specielt tak til dommerne Mona Storgaard (Tjæreborg) 
og Hjælper Søren bank og Pia Pedersen

Point i alt    Duer Slæb Vand Max.
Løvmosens Tikka DK05906/2010   10 10 10 30
E/F. Henriette Buchholtz Vandrepokal  for yngstehund.
Emma Von Der Harlerhöhe dk20368/2010 10 10 10 30
E/F. Mogens Halkjær Pedersen
E/F. Steen med Cora  FT Spaniels   10 10 10 30
Højægers Mico DK10540/2008  10 10 10 30
E/F. Henrik Skovgaard
Amos 09807/2005,    10 10 10 30
E/F. Kurt Petersen
Fuglevang’s Jaco DK09705/2009  10 10 9 29
E/F. Per Madsen
Løvmosen’s Ayla DK06735/2011,   9 10 9 28
E/F. Peter Bundesen, Esbjerg. 
Løvmosen’s Hector   8 10 8 26
E/F. Simon
Løvmosen’s Mylle   7 10 7 24
E/F. Leo 
Cina     8 0 0 08
E/F. Rasmus 

Afslutning D. 3. oktober 2012
Først en stor tak til alle hundefører som gør det muligt at afholder kurser, og afslutning. 
Der er store roser til jer, i gør vores hobby sjovere at udføre.

Følgende hundefører og hunde deltog med et yderst tilfredsstillende resultat.

Begynder/Ung hunde maks. Point 60.
Jonas og Zeiss labrador   59 
Louise og Inez Stabyhound 57 
Henrik og Odin klm.   56 
Henrik og Daisy klm.  54 
Christian og Nova klm.  53 
Michael og Buster Toller  52 
Villy og Ziska klm.  49 

Øvede hunde maks. 70 point.
Peter og Liva klm.  70 
Henrik og Balder klm.  68 
Sune og Farron Drentche  67 
Heidi og Sako Labrador  64 
Leo og Mylle klm.  46 
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Københavns-Området
Kontaktperson: 
Ulrik Bach Pedersen, Bregnevej 8, Himlingøje, 4652 Hårlev
Tlf: 20 20 58 55 / 56 57 02 56, email: ubp@pedersen.mail.dk

AKTIVITETSPLAN FOR ÅR 2013 
 
Lydighedskursus 
Så er jagtsæsonen ved at være slut, og flere har sikkert erfaret, at hunden ikke er så 
lydig, og har de færdigheder, som den havde i starten af sæsonen. 
Derfor starter vi på ny vore kurser op for ejere af hvalpe og unghunde.  
Første træningsdag er lørdag den 5. januar kl. 10.30. 
Sted: Lige først på Korsdalsvej fra Roskildevej i Rød-ovre (ved den gamle rideskole). 
Kom venligst i god tid for indskrivning. 
De efterfølgende syv lørdage begynder vi kl. 11.00. 
Kurset strækker sig over 8 lørdage. Sidste træningsdag er den 23. Februar. 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. 
Lydighedsafslutning afholdes lørdag den 2. eller den, 9. Marts i Vallensbæk Jagtforen-
ing, besked følger når endelig dato foreligger. Fra kl. 09.00 er der fælles morgenkaffe og 
indskrivning. Prøven starter kl. 10.00 Morgenkaffe med brød 30 kr. Gebyret for denne 
prøve er 50 kr. Der bliver også mulighed for fællesspisning 
 
Marktræning  
Afholdes i februar. Henvendelse til Richard A. Møller på tlf. 43 90 85 24. Gebyr for 
dette kursus er 50 kr. pr. gang. Begrænset tilmelding. 
 
Aktivistvalg 
Lørdag d. 23. februar afholdes aktivistvalg i forbindelse med træningen. I forbindelse 
med dette valg vil vi gerne opfordre til, at de der har lysten og interessen for at vide-
regive noget til vores hunderace og kursister, melder sig til Richard inden, for evt. at 
indgå i den aktivistgruppe der eksisterer i dag. 
 
Apporteringstræning 
Mandag den 18. marts starter træningen kl. 17.30. de 
efterfølgende 7 mandage starter træningen kl. 18.00. 
Bemærk ingen træning d. 1. april. Kurset strækker sig 
over 8 mandage. 
Mandag den 13. maj er sidste træningsdag. Gebyret for 
dette kursus er 300 kr. for medlemmer og 400 kr. for 
ikke-medlemmer. Betales første gang. 
Sted: Hvidovre Jagtforening Gl. Køge landevej 576 (den 
lille indkørsel til volden)  
Mandag den, 13. maj, påtænker vi at grille og lave en 
lille familie aften efter træningen. 
Husk gyldig vaccinationsattest og forsikringsbevis, hvis 
du ikke har deltaget i lydighedskurset. 
 
Hvalpe- og unghundetræning 
Første træningsdag er onsdag den 7. august kl. 17.30. 
Sted: Lige først på Korsdalsvej fra Roskildevej i Rødovre (ved den gamle rideskole). 
Kom venligst i god tid for indskrivning. De efterfølgende syv onsdage begynder vi kl. 
18.00. 
Bemærk - ingen træning den, 14. august. 
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Kurset strækker sig over 8 onsdage. Sidste træningsdag er den 25. september. Gebyr for 
medlemmer er 300 kr. Gebyr for ikke-medlemmer er 400 kr. 
Der skal betales første gang ved hvert kursus og alle skal huske at medbringe en gyldig 
vaccinationsat-test og forsikringsbevis 
Det skal bemærkes at træningsarealerne på Gl. Køgelandevej 576, må benyttes hele året 
hver mandag 
 
Ret til ændringer i programmet forbeholdes. 
 
På aktivisternes vegne 
Ulrik Bach Pedersen 

Nordjylland-Området
Kontaktperson:
Thorkild Helgesen, Ellehammervej 71, 9430 Vadum
Tlf: 21 21 59 90, e-mail: thorkildh@o4.dk

Aktiviteter 2013
Februar - marts
Lydighedstræning opstart SØNDAG d. 3. FEBRUAR Kl. 10.00 Aalborg Hundecenter,  
Hvorbjergvej , 9400 Nørresundby. 
Alle hunderacer er velkomne!

April – maj – juni
Jagtrelateret træning – baseret på hundens præmisser. Eksakt tidspunkt kommer se-
nere. Se nærmere på DMK online/ lokal område Nordjylland.
Målrettet Münsterländere

Sensommer
Træning målrettet mod relevante prøver. Eksakt tidspunkt kommer senere. Se nærmere 
på DMK online/ lokal område Nordjylland.

Andet
Følg med på DMK online/ lokal område Nordjylland, og på DMK-Nordjylland.dk og 
på vores blog.
Vi finder måske på spændende ting henover året.

Vi ønsker vore kursister en rigtig god jagtsæson, og vil samtidig sige TAK for den store 
opbakning, der har været til vore arrangementer og træning i 2012. Det har været en 
stor fornøjelse at følge fremskridtene for hunde og ejere henover sæsonen. Vi glæder os 
til flere oplevelser med jer næste år og håber også på at se flere fra hele Nordjylland.

I ønskes en rigtig dejlig jul samt et godt nytår
Knæk og Bræk
Aktivisterne

Husk - Se nærmere påwww.dmk-nordjylland.dk  og/eller dmk-online for nyheder og 
opdateringer m.v.
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Fyns-Området
Kontaktperson:
Lars Pedersen, Østergade 7, 5881 Skårup
Tlf: 23 80 80 67 / 62 23 25 50, email: larstine@skaarupmail.dk
Aktiviterne 2013:
 
Lydigheds træning start den 2/2-2013 kl. 13.00
2 hold . unge hunde / øvede hunde. Pris medlem / ikke medlem 300 kr.
Afsluttende prøve 23/3 kl. 13.00
Kontakt Birger tlf. 66 16 19 70 / 22 19 15 25
 
Marktræning / introduktion den 24/2-2013
Denne træning er for alle.

Marktræning den 3/3-2013
Denne træning er for dem der vil vidre med markarbejdet.
Mødested og tidspunkt begge dage: Fynshovedvej 486A 5390 Martofte kl. 8.30
For begge dage er max antal 10 hunde efter princippet først til mølle.
Tilmeldning til: Lars Pedersen. Pris: 75 kr.
 
Vinter møde onsdag 27/2-2013 kl. 19.00
Sted: DALUM HALLEN
Dagsorden: 
1. Fremlæggelse af regnskab
2. Valg af aktivister, ( nuværende modtager genvalg )
3. Evt.
Info: Der vil komme et indslag om fuldbrugsprøven
DMK FYN giver kaffe / ostemad, så af hensyn til forplejning skal der 
tilmeldes til Biger på tlf. 66 16 19 70 / 22 19 15 25
ALLE ER VELKOMMEN
 
Apporterings træning DJU / DMK.
Onsdag den 3/4_2013 kl. 18.00 Sted oplyses ca. 14 dage før start.
9 gange træning. Pris for træning medlem / ikke medlem 400 kr.
Kontakt Birger tlf. 66 16 19 70 / 22 19 15 25

Apporterings prøve LØRDAG DEN 25/5-2013 kl. 9.00 HUSK DENNE DATO

Ringtræning den 29/5-2013 og 5/6-2013, begge dage kl.18.30
Ved Sussie Mattsson, Langholmvej 26, 5592 Ejby.
Tilmeldning kontakt: Michael Larsen 25 67 51 43
 
Vand / slæb-træning onsdag den 12/6-2013 kl.18.00
Der trænes 4 gange ( hver 14 dag ). Pris pr. gang 50 kr Min 5 
hunde
Kontakt Michael tlf. 25 67 51 43
 
Hvalpe motivation
Onsdag 14/8-2013 kl.18.30. Der trænes 5 gange. Pris 200 kr. min 
5 hunde
Kontakt Birger tlf. 66 16 19 70 / 22 19 15 25

X
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Thy-Mors-Området
Kontaktperson: 
Peter Ringgaard, Solbakken 12, Ræhr, 7730 Hanstholm Tlf: 40 47 84 22 
email: aasepeter@privat.dk
Medlemsmøde.
Der holdes medlemsmøde torsdag den 3 Januar 2013 .
Mødet afholdes i gildestuen over værkstedet I P Jacobsensgade 7. Her vil vi fremlægge 
årets påtænkte  program og afholde aktivistvalg. Mød op og vær med til at præge områdets 
aktiviteter.
Lydighedstræning i Kronborg Plantage kl. 10.00 Søndag d. 6. januar
Vi kører træning frem til den 24. februar hvor vi holder afslutning med social hygge.
Vi træner i flg. Klasser:
Unghunde, og Åben kl. 1 – kl. 2
Kom og vær med, vi træner under hyggelige og venskabelige forhold, hvor vi hjælper 
hinanden, hvis der opstår et problem. Og måske har den jagtsæson, som er ved at tage sin 
afslutning har vist at, lydigheden måske trænger til en lille opstramning.
Prisen for dette kursus er 300,00 kr, som betales en af de første gange.
Markprøvetræning: den 10 og 17. februar efter dressurtræning,
Hvis vejret tillader det kører vi terrænerne og træner to tre timer.

Schweiss-instruktion: Hvis der er interesse for den del af hundearbejdet vil Peter fortælle 
om det og hjælpe ved opstart.
Den 20 og 27 januar mødes vi på træningspladsen kl. 900 hvor vi lægger spor og efter 
dressurtræningen skal vi prøve at udrede dem.

Herning-Området
Kontaktperson:
Verner Vestergaard, Nørholmvej 11, Hoven, 6880 Tarm
Tlf: 60 49 02 09 / 75 34 32 61, email: akerstedt@mail.dk
Herning - Områdets program for 2013. 
Lydighedstræning
For unghunde klasse og åben klasse/øvede hunde.
Vi starter søndag d.20/01-2013 kl. 10.00 i Haunstrup Brunkulslejre. Man finder klubhuset 
ved Brunkulslejrene mellem Fjelstervang og Haunstrup. 
For nærmere information, så kontakt aktivisterne pr. telefon.
Vi vil starte med en let gang træning. Efterfølgende vil der være kaffe og rundstykker.
Alle der har en Münsterländer er meget velkommen til at møde op.
Følgende datoer vil der være træning: d.03/02. d.10/02. d.17/02. d.24/02. d.03/03. Afslut-
ning d.10/03. 
Markprøve træning
Som noget nyt vil der blive marktræning i samarbejde med 3 lokale Jagtforeninger.
Datoer kommer senere. 
Apporteringstræning
Unghunde klasse = DJU apportering
Åben klasse/øvede hunde = Vand-,slæb- og apportering, incl. ræv.
Vi starter tirsdag d.09/04. kl. 19.00. De efterfølgende træningsdage er d.16/04. d.23/04. 
d.30/04. d.02/05, d.07/05. d.14/05. d.22/05. d.28/05. 04/06. d.11/06. Afslutning d.18/06. 
Vand-, slæb- og apporteringstræning
For hunde der påtænkes tilmeldt anerkendt prøve.
Tirsdage kl. 19.00. d.16/07. d.23/07. d.30/07. d.06/08. 
Venlig hilsen aktivisterne 
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HVALPE-NYT
Fra følgende parringer er der stadig hvalpe til salg.
(Antal kan selvfølgelig hurtigt ændre sig. Se mere på DMK’s 
hjemmeside):

En han
Født 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

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

To hanner
Født 17.09.12
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

Tre hanner og seks tæver
Født 05.10.12
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

En tæve
Født 15.10.12
Far: DKch, INTch, DEVDHch Uldjydens 
Cato dk07224/2008
Mor: Asta dk00591/2008
Opdrætter: Kurt Schødts, Nyborg
Tlf: 24 60 91 01

Seks hanner og to tæver
Født 16.10.12
Far: Vicco Vom Fuchseck KLMZB 06-
0409
Mor: Gråsidingens Silja dk08461/2008
Opdrætter: Kennel Elverdam, Tølløse
Tlf: 20 41 37 11 / 25 78 66 65

Fem hanner og tre tæver
Født 23.10.12
Far: Gråsidingens Xenofon dk09677/2010
Mor: Vesthimmerland’s Bina 
DK06263/2008
Opdrætter: Kennel Svishave, Munkebo
Tlf: 20 85 12 40
www.kennel-svishave.dk

Kommende hvalpe:

Født ca. 02.11.12
Far: Uldjydens Gismo 12948/2005
Mor: Hulbæk Anni 22094/2004
Opdrætter: Kennel Hulbæk, Tjele
Tlf: 86 65 27 13/60 88 72 96
www.kennelhulbaek.dk
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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 Very Good på udstilling, anerkendt af FCI.
7. Hunden skal være HD-fri, A-B eller have er HD-indeks over 100.

DKch Arko Vom Kalkberg 16905/2004 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
 Hedeskov’s Guffe  DK09329/2009 Jette Andersen, Horsens
 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


