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Dette nummer af Münsterländeren står er for en stor dels vedkommende i 
avlens tegn. 

Avlsvejledningen har været involveret i en hel del “politiske forhandlinger” 
med blandt andet DKK de sidste år, og DMK har stået overfor en stor opgave 
med at få forhandlet avlsanbefalinger til den nye “stambog +” på plads. En 
stambog, der viser at hunden er avlet efter DMK avlsanbefalinger. Det har 
været et langt sejt træk, men nu ser det ud til, at den er kommet godt i hus. 

Palle har skrevet en del fine artikler om blandt meget andet dette. Glæd jer! 
Det er interessant og vigtig læsning!

Forside billedet er et helt nyt skud på stammen af DMK’s avl : Lille Rev’s Ena 
Dk17509/2013 avlet af Tonny og Marianne Nielsen, Kennel Lille Rev’s ved 
Grenå, og kåret som bedste hvalp med landsudstillingen i år. 

Tonny og Marianne har avlet Münsterländere i mange år. De havde haft hund i 
flere år inden de begyndte at avle. 
Bonjami’s Bianca var deres anden Münsterländer, hende købte de i 2001 af Mo-
gens Nielsen. I 2003 overtog de Bonjami’s Ami. Hun var en skilsmisse hund, de 
kendte rigtigt godt og derfor ikke havde de store problemer med at overtage. 
Ami var hel søster til Bianca. I 2004 fik de et enkelt kuld på Ami. 
I 2006 fik de det første kuld på Bianca. Det var faktisk kun meningen, at hun 
skulle have haft 2 kuld, men der kom ingen tæver i det andet kuld, og så måtte 
de have et mere. Fra dette sidste kuld beholdt de Lille Rev’s Bessie. 
Bessie har fået et enkelt kuld, og hun er mor til Ena, der pryder forsiden, og 
tegner så fint. Så alt i alt 5 kuld er det blevet til i gennem årene.

Jeg har spurgt Marianne og Tonny hvad de lægger mest vægt på, når de skal 
vælge en hanhund til deres tæve, og deres svar var klart: 
“Sundhed fremfor alt andet! God afstamningen/eksteriør. Godt temperament. 
God psyke/nerver. God dressurbarhed. Og så er det også vigtigt at vi avler 
nogle gode familiehundene, det er jo trods alt, det de er, det meste af tiden.” 
De finder selv den hanhund, de synes passer til deres tæve, men den skal 
selvfølgelig godkendes af avlsvejledningen. Ena’s far er Uldjydens Heino, der 
også har været brugt til det andet kuld de lavede på Bianca. Udover at Ena fik 
den fine titel som bedste hvalp, fik hendes hel søster Lille Rev’s Emmi titlen 2. 
bedste baby. Ja, det tegner godt..

Sussie Mattsson
Redaktør
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Formand:
Henrik Raae Andersen
Lunderødvej 82, Marup
4340 Tølløse
25 78 66 65
elverdams@adslhome.dk
Sekretær:
Morten Vestergaard
Flådevej 25
4040 Jyllinge
46 73 40 05 / 41 93 97 11
morten@vestergaard.at
Suppleant Sjælland:
Thomas Elgaard Nielsen
Egernleddet 2
3660 Stenløse
30 84 24 89
ten@microsolutions.dk
Revisor:
Christian Nøhr Hansen
Gundestedvej 17
4330 Hvalsø
23 30 36 87
cnh@post.tele.dk

Næstformand:
Peter Ringgaard
Solbakken 12, Ræhr
7730 Hanstholm
40 47 84 22
aasepeter@privat.dk
Øvrige:
Peter W. Jürgensen
Nørre Have 7
7100 Vejle
23 40 84 81
peterwjurgensen@gmail.com

Suppleant Jylland:
Jette Andersen
Sydtoften 3 
8700 Horsens
28 25 24 40
jette@lundum.dk
Revisor:
Edmund Andersen
Vognstrupvej 7
7550 Sørvad
97 43 84 17

Kasserer:
Erik Lillesøe
Ørbækvej 22
5400 Bogense
64 44 11 45 / 22 61 82 79
erik.lillesoe@privat.dk
Øvrige:
Lars Pedersen
Østergade 7
5881 Skaarup
62 23 25 50 / 23 80 80 67
larsstine@skaarupmail.dk
Suppleant Fyn:
Sussie Mattsson
Langholmvej 26
5592 Ejby
40 36 16 35
langholmgaard@gmail.com
Revisorsuppleant:
Birger Weinholdt
Lupinvej 85
5210 Odense NV
66 16 19 70

BESTYRELSEN & UDVALG

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

Kleiner Ml:
Palle Jørgensen
Illebøllevej 38
5900 Rudkøbing
62 57 17 44 / 61 71 59 44
illebolle@gmail.com

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

Markprøve udvalget:
Carsten Trøjborg
Lars Pedersen
Lars “Sigurd” Vandborg
Udstillings udvalget:
Eva Nørdrup Bruhn
Pia Nielsen
Charlie Lemtorp
Peter Ringgaard

Informations udvalget:
Pia Nielsen
Sussie Mattsson
Thomas E. Nielsen
Efterskuds udvalget:
Peter Ringgaard
Carsten Trøjborg
Michael Pedersen
Jette Andersen

Lov udvalget:
Henrik Raae Andersen
Peter Jürgensen
Morten Vestergaard

Uddannelses udvalget:
Morten Vestergaard
Thomas Elgaard Nielsen
Peter Jürgensen 
Pernille Legind 
Nicole Solgaard 
Mona Storgaard

DMK’s repræsentation:
FJD’s bestyrelse:
Henrik Raae Andersen
FJD’s udstillings-komité:
Charlie Lemtorp

Præmieglas og Diplomer:
Peter Ringgaard
Kontakt til udenlandske 
klubber:
Henrik Raae Andersen
Salg af klubeffekter:
Erik Lillesøe

Pokaler og Propositioner:
De forskellige udvalg
DMK’s arkiv 1968-96:
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

Kontaktperson:
Ulrik Bach Pedersen
Bregnevej 8, Himlingøje
4652 Hårlev
20 20 58 55 / 56 57 02 56
ubp@pedersen.mail.dk
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
olsen.danmark@gmail.com
Svend-Erik Nygaard
Willemosegade 81, 2. tv
2100 Kbh. Ø
50 47 57 10 / 35 42 46 65
sek.nygaard@gmail.com

Steen Dénis Thomsen
Drejerpladsen 49 
2635 Ishøj
23 82 25 90
murersteen@live.dk

Jette Skalshøj
Liljendalsvej 15
2600 Glostrup
22 73 20 88
jetteskals@me.com

Thomas Elgaard Nielsen
Egernleddet 2
3660 Stenløse
30 84 24 89
ten@microsolutions.dk

Roskilde-Hvalsø-
Området:
Formand:
Kontaktperson: 
Christian Nøhr Hansen
Gundestedvej 17
4330 Hvalsø
23 30 36 87
cnh@post.tele.dk
Øvrige:
Morten Vestergaard
Flådevej 25
4040 Jyllinge
22 17 40 05 / 46 73 40 05
morten@vestergaard.at
Michael Pedersen
Gårdvejen 2, 
4500 Nykøbing Sj.
59 30 57 24 / 25 17 60 74
michael.j@pedersen.mail.
dk
Arne Nielsen
Fredensvej 17, 
4295 Stenlille
kennelfredensvejs@privat.
dk

Odsherred-området:
På grund af manglene 
hunde er der ingen aktiv-
iteter i området. 

Vi er dog stadig en hånd-
fuld der mødes med vores 
små hunde.

Så hvis du er flyttet til om-
rådet og har lyst til at træne 
din hund så kontakt mig 
på 24633387 eller på mail 
sigurd@nyka.dk

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

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

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
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

Kjeld Larsen
Freltoftevej 71
5792 Årslev
larsen.kjeld@yahoo.dk
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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
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

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

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:
Kontaktperson:
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

Peter Ringgaard
Solbakken 12, Ræhr
7730 Hanstholm
40 47 84 22
aasepeter@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

Viborg-området:
Kasserer/Kontaktperson:
Peter Madsen
Hesselbjergvej 12
Finderup
8800 Viborg
86 64 73 07
peter.madsen17@
no.viborgskoler.dk
Øvrige:
Kristian Jensen
Transbærvej 7
8800 Viborg
86 62 82 42
jetteogkristian@youmail.dk
Jan Germansen
Brombærvej 6
8840 Rødkærsbro
87 51 41 45
germandsen@hotmail.dk
Tage S. Nielsen
Långawten 34
Frausing
8643 Ans By
21 22 32 62 / 86 88 61 23
tsni@mail.dk

Himmerlands-området:
Kontaktperson:
Tine Broen Nielsen
Nihøjevej 25
Øster Hornum
9530 Støvring 
24 25 77 27
tinebroen@live.dk
Jan Larsen
Møllevej 22
9240 Nibe
40 37 83 28

AKTIVISTER
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AKTIVISTER
Kenneth Posselt
Lille Ardenvej 1
9510 Arden
21 83 19 29

Vejle-Horsens-området:
Kontaktperson:
Nicole L. Solgaard
Højgårdsvej 53, 2th
8362 Hørning
29 90 36 13
nicole@postkasse.com
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
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 H. Storgaard
Karl Jensens Vej 16
6731 Tjæreborg
21 92 00 30
m.storgaard@me.com

Christine Husum
Roustvej 151
6818 Årre
51 61 39 43
ceh@ramboll.dk
Mogens H. Pedersen
Grønvangsvej 1 st.
6700 Esbjerg
26 70 75 81 efter 17.00
mhp@esenet.dk

Sønderjyllands-områ-
det:
Kontaktperson:
Charlie Lemtorp
Sydvej 2
6470 Sydals
40 27 78 12 
chsl@se.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

Bornholms-området:
Anders Dellgren
Vibevænget 9
3730 Nexø
24 63 99 81
andersdelle@gmail.com

Kim Elif Pedersen 
Violvej 8
3720 Åkirkeby 
21 20 42 31
kpe@nst.dk

Bente Bak 
Klemens Storegade 47
3782 Klemensker 
28 96 74 22
bentebak@yahoo.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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Dansk Münsterländer Klub´s 
Schweissprøve 2014  ved Horsens

Lørdag den 12. april, kl. 9,00

Anmeldelsesfrist : Senest den 1. april 2014. 

Tilmelding: Skal ske på DKK anmeldelsesblanket, som fås ved henvendelse   
  til DKK´s kontor, eller downloades på DKK´s hjemmeside   
  (aktiviteter/schweissprøver), hvorfra DKK´s prøveregler også   
  kan downloades.
  Tilmelding sendes til prøveleder. 
  Gebyr sendes til Nordfyns Bank Reg. Nr. 6863 Konto 1036727.

Prøvegebyr: Remarbejde,  3 timer 400 m  400,00 kr.
  Remarbejde, 20 timer 400 m  450,00 kr.
  Rapportering,            100,00 kr
 
Terræn:  Bjerge og Rold skovparter, Skov og Naturstyrelsen,    
  Trekantområdet.

Mødested:  Den røde barklade ved Bjerge skov, kørselsvejledning tilsendes.

Deltagere:  maksimum 14 hunde – DMK medlemmer fortrinsret indtil 31.   
  marts.
   Der laves 3 timer + evt. rapportering samt 20 timers spor a 400 m.

Dommere: Laurids Jonassen og Steen P. Johansen

Hjælpere: Peter Mortensen, Birger Sørensen samt Carsten Trøjborg

Prøveleder: Jens Foldager
  Overholm 22 B
  Hatting
  8700 Horsens
  75653502 / 40536963
  foldager@foldager.com
X
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Dansk Münsterländer klubs forårsmarkprøve
Dato: 29-30 marts kl. 8,30 begge dage.

Mødested begge dage: 
Harlufmaglehallen, Ravnstrupvej 1 4160 Herlufmagle

Hold: 
Lørdag unghund og åben klasse.

Søndag vinder klasse.

Dommere: Ikke på plads.

Prøve gebyr 350,00 kr. for alle klasser.

Tilmelding: På DKKs Web tilmelding

Sidste tilmelding: Torsdag d. 20 marts. 
Der er mulighed for at efteranmelde hvis en hund kvalificeret sig efter an-

meldelsesfristen.

Forplejning: Se nærmere på hjemmesiden

Prøve leder: 
Lars”Sigurd”Vandborg, 

Rørvigvej 35, 
4500 Nykøbing sj. 

24633387 
sigurd@nyka.dk

Vinder af sidste nummers artikel konkurrence:
I sidste nummer var den sidste del af følgetonen om Chicki, skrevet af Chicki’s 
ejer Bente Bak. Det har været en rigtig god fortælling, som vi har nydt godt af i 
mange numre. Derfor er det med stor glæde at jeg kan fortælle at Bente vandt 
sidste nummers konkurrence, og blev belønnet med 500,-

Har du en god historie at fortælle?
Så skriv den til mig. Så kan det være dig der vinder næste nummers konkur-
rence og får de 500,-

Skriv til: Sussie Mattsson, Langholmvej 26, 5592 Ejby eller på email: langholm-
gaard@gmail.com
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DMK’s Holdapportering 2014
Lørdag den 07. juni 2014 kl. 08.00

I år holdes den store holdapportering på Fyn. 
Nærmere betegnet ved 

Køstrup Skydebane, Juelsmindevej 51, 5464 Brenderup.

Selve diciplinerne er stadig under kreativ konstruktion, men det bliver så alle 
har mulighed for at deltage, så reserver allerede nu dagen til hyggeligt sam-

værd med DMK’er fra hele landet!
Det vil blive så store som små, unge som gamle kan være med, og vi håber på 

et kæmpe fremmøde.

Der vil blive mulighed for overnatning fra fredag til søndag til meget rimelige 
priser i medbragt telt eller campingvogn. 

Og ønsker man link/kontakt til sommerhuse og lignende så kontakt mig.

Et hold skal bestå af 4 hunde. Men det skal ikke afholde 1, 2 eller 3 personer 
i at tilmelde sig. Vi skal nok hjælpe med at sammesætte hold, så være endelig 

ikke bange for at komme alene! 
Vi kommer alle for at hygge os, og vi vil så gerne have alle med.

En holdapportering er en kæmpe mulighed for at se rigtigt mange Münster-
ländere i aktion, og samlet, og derfor også en fantastisk mulighed for at danne 

sig et godt overblik over de skønne hunde vores klub indeholder. 
Kom og vær med! 

- Og husk endelig at tage hele familien med!

Nærmere detajler bliver offentlig gjort her i bladet, i jagthunden og på 
hjemmesiden i god tid inden tilmeldings fristen. 

Vel mødt!
 DMK FYN & “The Dream Team”

Kontaktperson:
Sussie Mattsson, tlf. 40361635, langholmvej 26, 5592 Ejby 

langholmgaard@gmail.dk

X
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DRK Schweissprøve Tirstrup 
den 2. december 2013
                      
1000m / 40 timer
DK16429/2009 Bertha (Nuggi), 
E&F: Jørgen Katholm, 2. præmie

RESULTATER

Jørgen og Nuggi

NYT AKTIVIST OMRÅDE!
Det er med stor glæde at vi kan konstatere at Aktivist området på Bornholm er 
genopstået. 
Vi byder derfor velkommen til de tre nye aktivister:

Anders Dellgren, Kim Elif Pedersen og Bente Bak.

Det er ret nyt og de skal lige have en chanche for at komme igang, men hold øje 
med hjemmesiden og i bladene, for der skal nok komme aktiviteter på solskins 
øen inden længe.
Velkommen tilbage til Bornholm!

NYT UDDANNELSES UDVALG 
OG NYT AKTIVIST UDVALG!
Det er med lige så stor glæde at vi kan sige velkommen til det nye uddannelses 
udvalg og aktivist udvalg. 

Uddannelses udvalget består af: 
Pernille Legind, Nicole Solgaard, Mona Storgaard og de tre fra bestyrelsen 
Morten Vestergaard, Thomas Elgaard Nielsen og Peter Jürgensen

Aktivist udvalget består af: 
Jan Heimann, Tine Broen og Thorkil Helgesen

Tillykke med valget til alle. 
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Bjarne Toftesgaard og Thomas Moltesen fylder 70 år.

Bjarne Toftesgaard    

Bjarne Toftesgaard er hundemand med stort H og har 
i sine mange aktive år været vidt omkring i hunde-
verdenen. Han startede helt tilbage i starten af 70’erne 
med sine to Kleiner Münsterländere Eick og Blitz, 
der begge blev anvendt til jagt og prøver. Bjarne blev 
hurtigt involveret i arbejdet i DMK. I en lang årrække 
var han aktivist i Københavns-området (den gang 
01-02-området), hvor han sammen med Lars Hvid 
dannede en aktiv og dynamisk duo både lokalt og på 
landsplan. Som de første udbød de f.eks. træning mål-
rettet DKKs lydighedsprøver og var initiativtagere til indbyrdes arrangementer 
områderne på Sjælland og Lolland-Falster imellem. DMK nød også nytte 
og gavn af Bjarnes uddannelse som typograf, idet han i en lang årrække var 
redaktør for Münsterländeren. Bjarne var ophavsmanden til det moderne og 
læseværdige klubblad, som vi kender i dag. Bjarne har ligeledes været særdeles 
aktiv i Spanielklubben, DKK, Vestegnens Hundeskole samt varetaget mange 
andre aktiviteter i og omkring hunde.

Bjarne har modtaget DMKs guldnål og DKKs hæderstegn.

Som person er Bjarne nysgerrig og innovativ med sans for detaljer. Han er en 
dygtig skribent og ihærdig debattør, der tør stå ved sine holdninger. Han har 
desuden gennem årene været en god og trofast ven, som jeg værdsætter højt.

Kære Bjarne,
Hjertelig tillykke med de 70 år tirsdag d. 21.1 2014.
De varmeste lykønskninger 
Henrik R. Andersen

Thomas Moltesen Hansen     

Alene medlemsnummeret siger det. Thomas Moltesen Hansen er bogstaveligt 
talt en af klubbens pionerer. Hans medlemskab af DMK går helt tilbage til 
klubbens første år – 1968. Han er i dag klubbens ”ældste” medlem.

Pionerer bliver også ældre. 
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Thomas blev hurtigt involveret i DMKs aktiviteter: Han var med i klubbens 
første avlsråd, har siddet i bestyrelsen, har været prøveleder på klubbens mark-
prøver og er stadig prøveleder på en af klubbens schweissprøver.

Thomas er ligeledes markprøvedommer. Et hverv han bestrider med så stor 
integritet, at han i dag er formand for DJUs Dommerudvalg ligesom han har 
været ordførende dommer på DM.

Thomas slog hurtigt sit navn fast i jæger- og hundesportskredse, da hans hunde 
altid er veldresserede og effektive. Hans første hund Vigsbjergs Duff var efter 
datidens normer en fantastisk hanhund, der blev anvendt i avlen i både ind- og 
udland med meget godt afkom til følge. Det er i øvrigt Duffs fine hoved, der 
pryder klubbens logo.

Hans evner som dressør blev hurtigt bemærket udenfor DMKs kredse og til 
hans 40 års fødselsdag forærede ”såkaldte” venner ham en ruhårshvalp. Det 
blev ingen succes og siden har hans hjerte banket for Kleiner Münsterländeren. 
Mange hunde er siden ført til tops – især på markprøver. I de senere år særligt 
hunde af eget opdræt.

Thomas har modtaget klubbens 25 års, 40 års og guldnål.

Thomas var i mange år ansat i Danfoss, hvor han nød stor respekt for sin arbe-
jdsindsat, faglige kunnen og personlige egenskaber.

Som person er Thomas loyal, nidkær, ærlig og 
arbejdsom. Han har en lidt skæv varm humor og 
er altid god for en historie. Med andre ord: Thomas 
har begge ben solidt plantet i den sønderjyske 
muld. Personligt har jeg altid værdsat de råd, jeg 
har kunnet hente og stadig henter hos Thomas.

Kære Thomas,
Hjertelig tillykke med de 70 år onsdag d. 22.1 2014.
De varmeste lykønskninger
Henrik R. Andersen

Pionerer bliver også ældre. 
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RESULTATER
DMK’s Landsudstilling i Grenå. 

Lørdag den 01. februar 2014
Igen i år afholdt DMK sin årlige landsudstilling i Kulturhuset i Grenå. Der 
deltog 57 hunde, og der er faktisk et rigtigt pænt fremmøde. Vi så også en del  
interesserede tilskuere, der bare ville kigge, og snuse lidt til hvilke kvaliteter 
vores race indeholder, dem håber vi selvfølgelig fik en god dag, med lyst til at se 
mere til os alle sammen! 
Fordelen ved disse landsudstillinger er at dommeren har god tid, og mulighed 
for at give en forklaring ved hver klasse, til hvorfor hun lige netop havde givet 
de bedømmelser hun gjorde. Det er lærerigt, og godt at vide både for nye som 
gamle i faget. I år var vi så heldige at se hele 4 grossere. Det er dejligt at de også 
kommer mere med. Det gjorde også at vi kunne få en “Best in Show” bedøm-
melse. 
Skønt og dejligt at Pia gider bruge tid på denne fine udstilling. Hun havde igen 
i år gjort et kæmpe forarbejde, således at alt klappede og det skal hun have stor 
ros for! 
Her nedenfor kan i se hvilke bedømmelser der blev givet. 

Grosser Münsterländer
Dommer: Annette Bystrup     

Hvalpe Klasse - Tæve     
Chili Dk09597/2013,  Ejer: Morten Boll, SL 1.V – Bedste 
Hvalp

Mellemklasse - Tæve     
Nele Von Hoxfeld Dk13641/2012, Ejer: Carina Graabæk, 
Excl. 1. V.

Åben Klasse - Tæve     
Coco Dk08822/2011, Ejer: Torben Kaas 
Drøgemüller, Excl. CK. 1. V Bedste tæve, 
BIR
Bira Vom Jägerweg Dk05009/2012, Ejer: 
Carsten M Eriksen, Good.

Chili og Morten

Coco, Nele og Bira udenfor Kulturhuset
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Kleiner Münsterländer    
Dommer: Annette Bystrup     

Baby Klasse - Tæve     
Lille Rev’s Ena Dk17509/2013, Ejer: Tonny Birkedal Nielsen, SL 1.V. Bedste 
baby, Pokalvinder bedste hvalp. 
Lille Rev’s Emmi Dk17510/2013, Ejer: Pia Ladefoged Tinghede, SL  2. V.
Trehøjens Bekki Dk17429/2013, Ejer: Tine Broen Nielsen, SL 3. V.
Ballie Dk16308/2013, Ejer: Jens Christensen, SL 4. V.
Bitten Dk16311/2013, Ejer: Jens Christensen, SL 
Scarlett Dk16706/2013, Ejer: Maj-Ann Risum SL

Juniorklasse - Hanhund     
Cosmo Dk01693/2013, Ejer: Leif Hansen, Excl. CK. 1. V.
Hedeskov’s Junker Dk04777/2013, Ejer: Karl Hansen, Excl. 2.V
Hedeskov’s Balou Dk04776/2013, Ejer: Trine Kliver, Excl. 3. V.
A-Jäger Dk05870/2013, Ejer: Erland Jensen, Very Good 4.V
Hedeskov’s Jarko Dk04780/2013, Ejer: Kirsten Rübner-Petersen, Very Good
Åløkkens Richo Dk20514/2012, Ejer: Morten Pedersen, Very Good
Aron Dk04697/2013, Ejer: Heidi Pedersen, Good

Mellemklasse - Hanhund     
Jomondo Dk11329/2012, Ejer: Jannie Just Thomsen, Excl. CK 1.V
Hedeskov’s Enyo Dk11372/2012, Ejer: Pernille Dyrmose Nielsen, Disq.
Vesthimmerland’s Duffy Dk11717/2012, Ejer: Bjarne Nordland Sørensen, Ej 
Mødt.

Åben Klasse - Hanhund     
WJW12 Bernie Dk10528/2011, Ejer: Rolf Hecht Knudsen, Excl. CK 1. V. 2. 
bedste han.
Acko Dk05850/2009, Ejer: Ejnar Bro Brandt, Excl. 2. V
Trehøjens Arn Dk18340/2011, Ejer: Mads Mikkelsen, Excl. CK 3. V
Messi Dk07677/2011, Ejer: Per Klemmensen, Excl. CK 4. V
Højæger’s Odin Dk17916/2011, Ejer: Søren Larsen, Excl.
Storm Dk13410/2012, Ejer: Lene Rægård Christoffersen, Excl.
Simba Dk06338/2011, Ejer: Thomas Refslund, Excl.
Elvis Dk07674/2011, Ejer: Claus Ernst Poulsen, Very Good.
Trehøjens Aki Dk18341/2011, Ejer: Jens Jeppesen, Very Good.
Trehøjens Ans Dk18337/2011, Ejer: Michael Kristensen, Good.
Oskar Dk01381/2010, Ejer: Henry Slots, Good
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Brugshundeklasse - Hanhund     
Hedeskov’s Guffe Dk09329/2009, Ejer: Jette Omann 
Andersen, Excl. CK 1. V. 3. bedste han CERT Pokalvin-
der bedste han i brugsklasse.
Gråsidingens Xenofon Dk09677/2010, Ejer: Gunner 
Bertelsen, Excl. 2.V.

Championklasse - Hanhund     
Rico Dk06374/2011, Ejer: Jan L. Larsen, Bakkebo 22, 
9240 Nibe, 98352991 Excl. CK 1.V. Bedste han BIR 
Pokalvinder.
DKCH INTCH SECH Fuglevang’s Jaco Dk09705/2009, 
Ejer: Per Madsen, Excl. CK 2.V 4. bedste han.

Juniorklasse - Tæve     
Athena Dk02289/2013, Ejer: Peter Andersen, Excl. CK 
1. V Pokalvinder bedste junior.
Fuglevang’s Penni Dk01938/2013, Ejer: Karsten Gull-
brand Petersen, Excl. 2.V.
Svishaves Asta Dk19391/2012, Ejer: Jan Bøtcher, Very 
Good 3. V
Åløkkens Ronja Dk20515/2012, Ejer: Morten Pedersen, 
Very Good 4. V
Svishaves Aura Dk19392/2012, Ejer: Ib Vang-Pedersen, 
Very Good

Mellemklasse - Tæve     
Jagthyttens Hejmaxi Dk16803/2012, Ejer: Mona Storgaard, Excl. CK 1. V.
Ræhrbakken’s Inka Dk18422/2012, Ejer: Peter Ringgaard, Excl. CK 2. V
Ræhrbakken’s Izza Dk18424/2012, Ejer: Peter Katholm, Excl. 3. V
Jutta Dk11335/2012, Ejer: Steen Ingemann Hansen, Very Good 4. V
Vesthimmerland’s Ditta Dk11719/2012, Ejer: Lars Kristensen, Very Good

Åben Klasse - Tæve     
Münsterdalen Bounty Dk17568/2011, Ejer: Pia Nielsen, Excl. CK 1.V bedste 
tæve BIM
Chica Dk07679/2011, Ejer: Niels Peder Greve, Excl. CK 2. V. 2. bedste tæve
Uldjydens Rosa Dk18850/2011, Ejer: Katrine Elkjær, Very Good 3. V
Lundahl Coco Dk20566/2010, Ejer: Judith Pedersen, Good
Tikki Dk13409/2012, Ejer: Henry Slots, Good

Guffe og Jette. Guffe fik certifi-
kat, som bedste brugshund han

Athena bedste junior hund
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Løvmosen’s Kit Dk16507/2011, Ejer: Kurt Pedersen, Good
Tessa Dk06898/2012, Ejer: Sten Nielsen, Good

Brugshundeklasse - Tæve     
Bonny Dk07826/2010, Ejer: Rasmus Thuesen, Excl. CK 1.V 3. 
bedste tæve CERT Pokalvinder bedste brugsklasse tæve.
Hulbæk Iben Dk12142/2012, Ejer: Christian Thorsen, Excl. CK 
2.V 4. bedste tæve reserve CERT.
Emma Von Der Harlerhöhe Dk20368/2010, Ejer: Mogens 
Halkjær Pedersen, Excl. 3. V
Fuglevang’s Mille Dk05983/2011, Ejer: Christian Nøhr Hans-
en, Very Good
Adi Dk06372/2011, Ejer: Gert Jul Gandrup, Excl. 4. V

Veteranklasse - Tæve     
Ræhrbakken’s Didde 06287/2005, Ejer: Erling Madsen, Excl. 
CK 1. V bedst e veteran.

Bonny og Rasmus. 
Bonny fik certifikat , som 
bedste brugshund tæve

Jan Larsen med Rico, Dommer Annette Bystrup og Pia Nielsen 
med Münsterdalen’s Bounty. Rico blev BIR (Bedst I Race) og 
Bounty blev BIM (Bedst I Modsat køn). 
Rico blev desuden BIS. (Bedst i Show) 
Stort tillykke til dem begge!
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AKTIVISTEN
- Hvad sker der i DIT område?

Thy-Mors Området
Kontaktperson:
Carsten Mogensen Eriksen, Grønlundsvej 4, 7700 Thisted
Tlf: 60 65 69 90, email: carstenoggudrun@hotmail.com

Aktivitetskalender 2014

1 marts
Lokal markprøve Thy-jagthundeklub
Orienter jer om, hvornår de lokale jagthundeklubber starter med lydighed-
stræning. Og mød op og støt dem, for hundens og jeres egen skyld. ( Husk 
jo mere vi arbejder med hundene, jo bedre skulle det gerne blive ), så vi kan 
præsentere vore hunde på bedste vis.

1 April
Opstart af lydighedstræning Thy – Jagthundeklub

DMK
Fra 24 april til 22maj
App.- træning i Østerild
DJ Udvidede – D.J.U.  
I alt 5 gange,der betales 30 kr pr gang

FAMILIEDAG
Fredag den 20 Juni kl 1630
Vi prøver noget nyt i år,vi flytter til skyde-
banen i Østerild. Kom og vær med til en en 
dejlig dag, hvor vi slår gækken løs.
Det er i år den tyvende sæson vi starter på 
og det vil blive fejret med forskellige tiltag.

3 Juni
Opstart apporteringstræning 
Thy jagthundeklub

10. juni
Opstart V.S.A. Thy -Jagthundeklub 

Schweiss prøve
DMK
Lørdag den 16. august afholder området anerkendt schweiss prøve i
Østerild plantage

Hvis der er spørgsmål eller andre ting er I velkomne til at kontakte en af aktiv-
isterne.
Og HUSK!! når der resultater som I ønsker bragt i klubbens medier skal de 
sendes til Carsten, så hurtig som muligt.
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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

Lydigheds træning start lørdag d. 1/2-2014 kl. 10.00
2 hold unge hunde / øvede hunde.
Pris 300 kr. Afsluttende prøve d. 22/3-2014 kl. 10.00
Kontakt :
For ung hunde : Keld Larsen tlf. 26 32 98 05
For øvede hunde : Michael Larsen tlf. 25 67 51 43

Marktræning på Hindsholm.
D. 23/2-2014 er for alle.
D. 2/3-2014 er for dem der vil lidt mere f.eks. til markprøve.
Tilmelding til Lars Mejser Nielsen på tlf. 22 14 40 25
Pris pr. gang 50 kr. Mødested oplyses i starten af det nye år.

Vinter møde 
onsdag d. 26/2-2014 kl. 19.00
Sted: Dalum Hallen
Dagsorden:  1. Fremlæggelse af regnskab
                   2. Valg af aktivister, ( nuværende modtager genvalg )
                   3. Evt.

Info: Der kommer indslag om kiropraktik for hunde ved dyrlæge Linda 
Thomsen. Linda vil også fortælle lidt om bla. førstehjælp til hund.
DMK-Fyn giver kaffe / oste mad, så af hensyn til forplejning skal der tilmeldes 
til Birger på tlf. 66 16 19 70 / 22 19 15 25
ALLE MEDLEMMER ER VELKOMMEN!
 
Apporterings træning DJU / DMK.
Start onsdag d. 9/4-2014 kl. 18.00 Sted 1. gang 
Nonnebostien Langeskov. 9 gange træning, afslut-
ning d. 4/6-2014. Pris 400 kr.
Tilmeldning til Birger tlf. 66 16 19 70 / 22 19 15 25
 
Vand / slæb - træning 
start onsdag d. 11/6-2014 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
Start onsdag d. 13/8-2014 kl. 18.30
Der trænes 5 gange.
Pris 200 kr. Min 5 hunde.
Kontakt Birger tlf. 66 16 17 19 70 / 22 19 15 25

X
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HERNING - OMRÅDET
Kontaktperson:
Verner Vestergaard, Nørholmvej 11, Hoven, 6880 Tarm
Tlf: 60 49 02 09 / 75 34 32 61, E-mail: akerstedt@mail.dk

Program for 2014
 
Lydighedstræning
For unghunde klasse og åben klasse / øvede hunde.
Vi starter søndag d.19/01 kl. 10.00 i Haunstrup Brunkulslejre. Man finder klub-
huset 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 rund-
stykker. Alle der har en Münsterländer er meget velkommen til at møde op.
Følgende datoer vil der være træning: d.26/01. d.02/02. d.09/02. d.16/02. 23/02. 
d.02/03. Afslutning d.09/03.
 
Markprøve træning
Vi forventer at køre markprøve træning i samarbejde med 3 lokale Jagtfore-
ninger igen i år. Datoer kommer senere.
 
Apportering
Unghunde klasse og åben klasse / øvede hunde.
Vi starter tirsdag d.08/04. kl. 19.00. De efterfølgende træningsdage er d.15/04. 
d.22/04. d.29/04. d.06/05. d.13/05. d. 20/05. d. 27/05. d. 03/06. d. 10/06.Afslut-
ning d. 17/06.
 
Vand-,slæb-og apporteringstræning.
For hunde der påtænkes tilmeldt anerkendt prøve.
Tirsdage kl. 19.00. d. 15/07. d. 22/07. d. 29/07. d. 05/08.      
 
Venlig hilsen Aktivisterne

Viborg - Området
Kontaktperson:
Peter Madsen, Hesselbjergvej 12, Finderup, 8800 Viborg
Tlf: 86 64 73 07, email: peter.madsen17@skolekom.dk

DMK-Viborg holder medlemsmøde mandag d. 24/3 kl 18:30 på
Hesselbjergvej 12 Finderup.
Vi starter med en gang smørrebrød, som området giver.
Derefter er der beretning og valg af aktivister.
Området kan desværre ikke tilbyde træning  i 2014, da vi ikke kan skaffe in-
struktører. Mød alligevel op, måske har du forslag til instruktører.
Måske kan vi etablere nogle selvhjælpsgrupper, hvor området kan hjælpe med 
udstyr/vildt og træningsområde.   
Af hensyn til spisningen skal man tilmelde sig mødet senest d. 21/3
til Peter Madsen 86647307/40584307 email:peter.madsen17@skolekom.dk
På aktivisternes vegne
Peter Madsen
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Roskilde-Hvalsø Området
Kontaktperson: 
Christian Nøhr Hansen, Gundestedvej 17, 4330 Hvalsø
Tlf: 23 30 36 87, Email: cnh@post.tele.dk

Aktiviteter i DMK Hvalsø og Hvalsø Osted Jagtforenings hundeudvalg i 2014

Apporteringstræning
Kurset starter tirsdag den 18. Marts 2014 og slutter tirsdag den 6. maj 2014
Første gang starter kurserne kl. 18 Efterfølgende starter kurserne kl. 18.30
Prisen for alle apporteringskurserne er 450 kr
Ved overtegning på kurserne vil medlemmer af Hvalsø Osted Jagtforening og 
Dansk Münsterlænder Klub have fortrinsret.
Der vil være ca. 24 pladser på apporteringskurserne.
Der vil være følgende niveauer:
Begynder – Hunde som ikke kan apportere  
Øvede – Hunde som kan apportere vildt uden tøven  
Gebyr betales på første træningsdag, så mød op i god tid. Husk gyldige vacci-
nationspapir på din hund.  
TILMELDING PÅ WWW.VESTERGAARD.AT - Tilmelding til DMK træning

Lokal apporteringsprøve
Lørdag den 10. maj 2013 afholdes lokal apporteringsprøve på skydebanen i 
Hvalsø. 
Der dømmes efter DJU regler.
Pris 200 kr. Pr. hund
Indskrivning på dagen mellem kl. 9 og 11
Eventuelle spørgsmål rettes til Christian Nøhr Hansen på tlf. 23 30 36 87

Hvalpetræning
Kurset starter tirsdag den 5. August 2014 og slutter tirsdag den 9. september 
2014
Kurset starter kl. 18.30 og slutter kl. 
19.30
Kurset starte kun op hvis der er min. 6 
hunde.
Pris for kurset er 250 kr. 

Ved overtegning på kurserne vil 
medlemmer af Hvalsø Osted Jagtforen-
ing og Dansk Münsterlænder Klub 
have fortrinsret.

TILMELDING PÅ WWW.VESTER-
GAARD.AT - Tilmelding til DMK 
træning

Gebyr betales på første træningsdag, så 
mød op i god tid. Husk gyldige vacci-
nationspapir på din hund. 

Yderlige spørgsmål kan rettes til Chris-
tian Nøhr Hansen på tlf.: 23 30 36 87 eller på mail Noehr1962@gmail.com
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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 2014.

Schweiss træning 8 gange + afslutning med vandrepokal. 
(hver anden lørdag (lige uger) og hver anden søndag (U-lige uger)
D.2 – D.8 – D.16 – D.22. Februar 2014, Marts 2014 D.2 – D.8 – D.16 – D.22. 
Marts 2014. Afslutning D. 30 marts.
Pris 400 kr. incl. Blod til brug på banerne.
Der er hver gang mødetid kl.9.00 på lykkegårdsvej 14 o, vi kører samlet ud til 
sporene, derefter er der morgenmad (samme adresse som mødested), 30 kr. pr. 
gang betales til Jytte derefter går vi vores spor.

Marktræning. Opstart kl. 9.00
23. februar 2014 og 9 og 23 marts. 2014
150 kr. pr. gang pr. hund Sted oplyses ved tilmelding. 
Da vi ikke har datoerne for markprøverne, kan der opstå behov for at flytte 
nogle af træningsdagene, nærmere info når vi nærmer os. Max 8-10 hunde. 
Hunde fra ALLE områder er mere end velkommen.

Lydighed/samarbejde/hvalpemo-
tivation opstart kl. 18.15 
D.2 – D.9 – D.16 – D.23 – D.30. 
April 2014 og D.7. maj 2014 
Afslutning D. 11. maj kl. 13.00 med 
pokaler.
350 kr. pr. hund Sted oplyses ved 
tilmelding.

Slæb og apportering opstart kl. 
18.30
D.2 – D.9 – D.16 – D.23 – D.30. 
April 2014 og D.7. maj 2014 
Afslutning D. 11. maj kl. 14.00 med 
vandre pokaler.
350 kr. pr. hund Sted oplyses ved tilmelding.

Udvidet apportering opstart kl. 18.30
D.14 – D.21 – D.28. maj 2014 
D.4 – D.11 – D.18. juni 2014
Afslutning D. 22. juni kl. 10 med vandre pokaler.
350 kr. pr. hund Sted oplyses ved tilmelding.
HUSK LOKAL RACEDYST (det vil højst sandsynlig blive søndag D.29. juni.)
Sommerferie fra uge 26 til 31.

Marktræning opstart kl. 9.00
D.10 – D.17 – D.24 – D.31. August 2014
150 kr. pr. gang pr. hund Sted oplyses ved tilmelding. 
Da vi ikke har datoerne for markprøverne, kan der opstå behov for at flytte 
nogle af træningsdagene, nærmere info når vi nærmer os. Max 8-10 hunde. 
Hunde fra ALLE områder er mere end velkommen.
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Lydighed, dirigering og apportering. Opstart kl. 18.20
(3 post system, 20 min ved hver post)
D.13 – D.20 – D. 27. august 2014, D.3 – D.10 – D.17. September 2014
350 kr. pr. hund Sted oplyses ved tilmelding.

Jagtdag med masser af fugle. 
Jagtdag med 2 skytter, og masser af fugle.
Max 10 hunde pris 800 kr..
Start kl. 8.30 husk madpakke, slutter ca. kl. 16.00

Tilmelding til div. Aktiviteter kan ske til Heidi Pedersen. 
På mail heidi.dmk.esbjerg@gmail.com
Betaling v. tilmelding på Regnr:. 8119 kontonr:. 3060139589 / eller v. 1 første 
træning.
husk vaccinations papir, og forsikring.

Venlig hilsen Alle akitvister i DMK-Esbjerg.
Glæder os til at se jer alle !!

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 2014

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. 22. februar afholdes aktiv-
istvalg i forbindelse med træningen. I 
forbindelse med dette valg vil vi gerne 
opfordre til, at de der har lysten og 
interessen for at videregive noget til 
vores hunderace og kursister, melder 
sig til Richard inden, for evt. at indgå i 
den aktivistgruppe der eksisterer i dag.

Apporteringstræning

Opslag kommer senere i 2014!

På aktivisternes vegne
Ulrik Bach Pedersen
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Nye stambøger
Som det nok er en del bekendt er der kommet nye stambogføringsregler 
fra DKK. Der er allerede skrevet en del, fra andre klubbers side. Ikke alt 
lige positivt. 

I DMK har vi valgt se muligheder frem for begrænsninger i de nye 
stambogsføringsregler. Stambogsføringsregler, der vel og mærke 
blev vedtaget med et overvældende flertal på DKKs ekstraordinære 
Repræsentantskabsmøde 2012, hvor det var et gennemgående ønske at 
give opdrætteren et større ansvar for avlsarbejdet. 

I DMK har vi valgt at forfølge den historiske mulighed at få eksponeret 
de brugsmæssige sider af vore racer, som den ene variation af de to 

Vejle - Horsens Området
Kontaktperson: 
Jens Kongaa, Tånongvej 14, Ris, 8660 Skanderborg
Tlf: 22 79 75 18 email: jens.kongaa@trug.dk

Schweiss Træning
Afvikles i Silkeborg  i foråret 2014 (Datoer kommer senere)
Underviser er Hans Lau og Michael Bjerregård.
Ved spørgsmål og tilmelding sker til Michael Bjerregård. 
Mobil: 40815133

Markprøve træning i DMK regi foråret 2014
15. februar kl. 9-? Teori. 
Her fortæller jeg lidt om hundens sanser, vigtigt for forståelsen på marken. 
Fælles markprøveregler skal vi skrive under på at vi kender, når der meldes til 
prøve, så dem gennemgår vi også de vigtigste dele af. Vi kommer også ind på 
trænings metoder. Vi slutter af med at tage en lille tur i marken hvor jeg vil 
prøve noget af teorien af i virkeligheden med udvalgte hunde. Så lad din hund 
blive hjemme denne dag.
2. marts kl. 9-? - Opfølgning i marken.
Denne gang skal du have hund med. Vi har due og hare fluscher med. Og slut-
ter af med marktræning
1.april kl. 17 - Marktræning
Med venlig hilsen Carsten Trøjborg
Mødested oplyses ved tilmelding på tlf. 20627002

Apporteringstræning
Alle hunde er velkommen til træningen Afholdes: Torsdag d.20/3 til 10/4-2014, 
24/4 til 7/5 -2014 Forventer afslutning med 
prøve 10.- 11 maj 2014
Afholdes i Horsens - sted opgives senere
Tilmelding Henning Petersen Mobil: 42190039
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stambøger giver mulighed for. Ligesom vi får mulighed for at eksponere 
og fastholde den sundhedspolitik, klubben har været garant for siden 
slutningen af 80’erne.

Det er værd at bemærke, at DMK i forbindelse med forhandlingerne 
med i 2013, som den første af små 70 specialklubber, der på daværende 
tidspunkt havde forhandlet med DKK, fik en avlsrestriktion vedr. HD. 
Dette på trods af, at racerne ikke har dokumenterede problemer med 
HD. Klubben fik denne indrømmelse for at sikre vores troværdighed i 
forhold til udenlandske samarbejdspartnere – og som en anerkendelse af 
det målrettede arbejde klubben har udført og forsat ønskede at oprethol-
de på området. Til stede for DMK var Henrik Raae Andersen og Gunner 
Bertelsen.

Der er tale om to variationer af stambøger: En ”Basisstambog” med 
avlsrestriktioner samt en ”Basisstambog + med avlsanbefalinger”, som 
skal være opfyldt for at få påtegnet teksten ”Denne hund er avlet efter 
Dansk Münsterländer Klubs og DKKs avlsanbefalinger”. 

Varianterne indeholder:

Avlsrestriktioner (gælder for begge varianter):
HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før 
parring har HD-status, der er godkendt af FCI og registreret i DKK.
En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis 
opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være posi-
tivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)  
Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har 
normale testikler på normal plads.

Avlsanbefalinger:
For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Münsterländer 
Klubs og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være 
opfyldt:

1. Begge forældredyr skal før parring have HD status A eller B registreret 
i DKK

2. Summen af forældredyrenes HD-indeks på parringstidspunktet skal 
være mindst 200. Ved brug af udenlandsk hanhund skal dennes egensta-
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tus (fænotype) være A såfremt tævens indeks på parringstidspunktet er 
mellem 85 og 100. Er tævens indeks 100 el. derover på parringstidspunk-
tet accepteres også udenlandske hanhunde med egenstatus (fænotype) B.

3. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK 
anerkendt udstilling med mindst Good.

4. Begge forældredyr skal før parring have bestået en af følgende jagtlige 
prøver med skudafgivelse: (DMK har i skrivende stund udarbejdet en 
lang liste af ind- og udenlandske prøver, der kan godkendes. Listen kan 
løbende opdateres over for DKK). (Listen kan ses på HUNDEWEB under 
vore racer)

Kommentarer til ovenstående:

Basisstambog med avlsrestriktioner:
DKK oplyste ifm. forhandlingerne, at de ikke kunne forestille sig Mün-
sterländere med D eller E status anvendt i avlsarbejdet. I 2012 blev, der 
kun benyttet to forældredyr i DKK-regi med D eller E status. I begge 
tilfælde i racer med sundhedsproblemer, der kunne berettige til brug af 
avlsdyr med ovennævnte status.
Hvalpe efter forældredyr med ovennævnte status vil ikke kunne optages 
på klubbens hvalpeliste.
En ting står helt klart. En Münsterländer med HD-status D eller E vil 
ALDRIG bidrage i positiv retning i avlen. Bredden i avlen og kvaliteten 
heraf er så stor, så der ikke kan findes nogen argumenter, der kan opveje 
avl med HD.

Vi tror, at opdrættere, der vælger kun at avle med avlsrestriktioner, får 
svært ved at sælge deres hvalpe. Enhver der har sat sig en lille smule ind i 
dette emne, vil kunne se, at det her er muligt at få en hvalp, hvor der kan 
være avlet på HD, skudrædhed, tandfejl og individer, der i øvrigt ikke 
lever op til racens FCI-standard. 

Basisstambog + med avlsanbefalinger:
Det skal gøres klart at betingelserne for denne ikke er lig med regler for 
optagelser af hvalpekuld på DMK’s hvalpeliste, hvor lidt flere forhold skal 
være opfyldt, men det er afgjort et skridt i den rigtige retning. Se i øvrigt 
regler for optagelse af hvalpekuld, på DMKs hjemmeside – www.dmk-
online.dk. 

AVLSVEJLEDNINGEN ORIENTERE
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Avlsvejledningen og bestyrelsen overvejer en harmonisering af anbefalin-
gerne til en Basisstambog + og klubbens regler for optagelse på hvalpelis-
ten.

Bemærk at, 
Pkt. 1  er tilsvarende DMKs avlskrav.

Pkt 2 er der sat størrelse på indeks for at DKK kan håndtere det i praksis. 
Tallene svarer ca. til den vejledning, der udføres i praksis.

Pkt. 3 Krav om mindst Good på udstilling. DMKs krav for optagelse på 
hvalpeliste er Very Good.

Pkt. 4 svarer til DMK’s avlskrav.

Generelle betragtninger:
DMK støtter tanken om, at opdrætteren skal påtage sig et større ansvar 
for eget avlsarbejde. Og at klubben i den forbindelse (som altid) primært 
påtager sig en rådgivende rolle for gennem samarbejde med opdrætteren 
at sikre avlen af sunde, racetypiske og alsidige jagtbrugshunde af racerne 
Kleiner og Grosser Münsterländere.

Avlsvejledningen og bestyrelsen er af den opfattelse, at Basisstambog + 
med tiden vil være attraktiv for alle seriøse opdrættere af vore racer, og 
dermed sikre en øget eksponering af områderne: Sundhed (HD), alsidige 
brugsmæssige egenskaber og eksteriør. Disse avlsparametre har altid, 
i denne rækkefølge, været prioriteret i DMK – og nu også anbefalet af 
DKK. Det betragter vi som noget af en ”landevinding”. 

Som det kan ses, har vi valgt stadig at have stor fokus på HD. En Mün-
sterländer er en hårdtarbejdende alsidig jagtbrugshund, som hverken skal 
hæmmes af HD eller andre sygdomme, så længe vi kan gøre noget for 
det. Ved at have opnået avlsrestriktionen i form af kendt HD-status på 
alle Münsterländere, der indgår i avlen, kan vi også i fremtiden sortere i 
avlsdyrene som i dag – og om nødvendigt. 

For DMK
Henrik Raae Andersen, formand
Palle Jørgensen, avlsvejleder
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Spurlaut
-Porten til spændende jagtoplevelser

Er du i besiddelse af en Münsterländer der er spurlaut, hvad mange jo er, ligger 
der en masse fantastiske jagtoplevelser og venter på dig. Münsterländeren er i 
form af sin store alsidighed en fremragende kortdistancestøver, der passer perfekt 
til danske forhold og hvis den så til med er spurlaut, så bliver det ikke meget 
bedre.
Hvad er det så lige spurlaut er? Spurlaut er et tysk udtryk, der betyder at hunden 
”giver lyd” halser når den er på sporet af frisk/ varm fod af dyr, men ikke har dyret 
direkte i syne. Hvis hunden halser på et dyr, den har i syne kaldes det sichtlaut.
Som avlsvejleder støder jeg tit på at jyder efterspørger denne egenskab, hvorimod 
jeg sjældent hører dette fra en fynbo eller sjællænder. Der er naturligvis en grund 
til jyden ønsker dette og det er den måde han jagter på i de jyske plantager, hvor 
der drives med kronvildt, rådyr og ræv og netop drev med ræv er det jeg gerne vil 
slå et slag for. Det kan nemlig praktiseres over hele landet og din spurlaute Mün-
sterländer er helt perfekt til opgaven.
Langeland hvor jeg selv bor, er der en masse strandenge og moser med rørskov 
og tørt græs. Det er et yndet tilholdssted for ræve og de er rimelig overskuelige, 
når der skal jages. Sådanne forhold er der masser af steder rundt i landet. Men 
hvordan kommer vi nu i gang?
Jeg plejer at starte min unge hund på schweiss og håber her på en præmiering, 
inden den bliver for fokuseret på fasanerne. Samtidig vil jeg måske gerne på en 
tysk (og nu kan det også snart blive en dansk) VJP og HZP. Anlægsprøver for den 
unge hund hvor den også skal kunne gå på et harespor. Jeg træner minimalt på 
anlæggene, da hunden ikke må virke for trænet på prøverne, men apporterings-
disciplinerne er jo nød til, at være gennemarbejdet. VJP og HZP er ovre inden 
hunden er fyldt 2 år og det er godt, for så kan jeg nemlig komme i gang med at, 
træne lydighed på marken og det er en vigtig ting i forhold til vores rævejagt. 
Lydighed indebærer jo, at hunden ikke må gå med hare og klovbærende vildt, det 
er forbudt vildt for den med mindre de er anskudte, men skulle der springe en 
ræv, kunne jeg aldrig finde på at holde den tilbage, tværtimod vil jeg opildne den 
til at gå efter ræven. Jeg har så her gjort op med mig selv, at jeg kan risikere ryge 
ud af en markprøve hvis min hund støder på en ræv, men det er aldrig sket, for 
når først hunden er rigtig lydig, kan den sagtens stoppes selv om den gentagne 
gange har drevet  med Mikkel. Jeg roser den dog altid for at have fundet den og 
for at være en lydig hund. Jeg har faktisk en gang på en brugsprøve haft en perfekt 
situation på ræv med ro i opspring. Da ræven jo ikke kan flyve, gav det desværre 
ingen præmie. Vi har heller ikke sjældent skudt ræv for stående hund på jagt.
Når hunden har lært og holde sig fra råvildt og hare, hvis det er det man ønsker, 
er det tiden at søge hen hvor ræven holder til. Rørskovene. Tidspunktet er typisk 
December og Januar og jagtloven giver også mulighed for regulering i Februar, 
hvis de rigtige betingelser er opfyldt. 4- 5 skytter placeret på stratetisk rigtige sted-
er og så altid kun en hund i arbejde af gangen. Jeg går selv igennem med hunden, 
sørger for den får dækket arealet og er vi heldige springer der en ræv. Det er ikke 
sikkert hunden kommer på fod af ræven de første gange, men bliver den skudt, 
så aftal med skytterne, at de lader den ligge og bring hunden på sporet det sidste 
stykke, der hvor det ofte er kendt og lad hunden ruske ræven ligesom en grav-
hund rusker ”sin” ræv, når den finder den. Naturligvis skal hunden også lære, at 
apportere ræven, hvad den jo altid skal have lov til, at slutte af med. 
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Når den har prøvet alt dette nogle gange, så er vejen for nogle fantastiske jagto-
plevelser banet. 
Man kan jo også prøve i skov, men dette forstyrrer jo det klovbærende vildt en del, 
hvis man ikke ønsker drevet også skal omfatte dette. Når først hunden ved hvad 
det går ud på, er det blot at sende den ind i stykket, der naturligvis kan være på 
adskillige tdr. land. Hunden vil søge efter rævefærten og hvis den støder på den, ja 
så går drevet. 
Mine Münsterländere har altid kun været spurlaut på ræv (dog også kat) og jeg 
er overbevist om, det er fordi de ved hare og klovbærende er forbudt vildt, men 
det er fantastisk når først de begynder at halse og når skytterne for inden er 
informeret om, de kun halser på ræv, så giver det dem nogle utrolige spændende 
jagtoplevelser. Jeg havde dog en hanhund, der var 4 år inden han blev spurlaut. 
Han havde længe været sichtlaut, men da først han rigtig fik smag for rævedrevet , 
blev han også spurlaut.
Jeg husker tydeligt en gang vi skulle drive et stykke strandeng af, Det var langt 
og vi besluttede at dele det i 3 drev. Strandenge har den fordel de er afgrænset til 
havet på den ene side, så der bare skal stilles for i enderne og så hvor evt. hegn 
eller gærde støder til. Den tæve jeg brugte den dag fik i alle 3 drev kontakt med 
varm rævefod og bragte spurlaut rævene frem til skytterne der kvitterede med  3  
skudte ræve. Sådan en dag glemmer man ikke lige med det samme. Heller ikke 
landmanden, som havde sendt bud efter os, da det var svundet voldsom i hans 
hønsehold. Det skal lige understreges at den pågældende tæve var placeret 4 gange 
på vinderklasse, deltaget på DM og præmieret på fuldbrugsprøve, hvilket under-
streger Münsterländerens store omstillingsevne. Det skal også understreges at laut 
på jagt ikke hænger sammen med en meget gøende hund, der hjemme. Den oven-
nævnte tæve gad ikke en gang gø af posten. Jeg har deltaget på masser af jagter, 
fællesjagter mm. hvor mine hunde ikke har sagt en lyd, men når først jeg kan se de 
er på spor med laut, ved jeg hvad de har gang i.
Hvad gør man, hvis man ikke lige har jagtret over en potentielt rævesåt? Som 
gravjægere ofte får lov til at anlægge kunstgrave og passe dem rundt om på 
forskellige revirer, kan man også spørge om man må have lov at passe en lille 
sivbevokset mose, en strandeng eller lign. i jagtsæsonens sidste måneder og der vil 
ofte blevet taget godt imod og når først rævene bliver leveret, så kører det hele af 
sig selv og røgtes rundt omkring. Lodsejeren/ jagtlejeren kan jo også selv deltage.  
Driv jagten med måde. Ikke for ofte det samme sted. Fred og ro giver tryghed for 
ræven. Brug altid kun en hund af gangen. Flere hunde kan ødelægge sporet for 
hinanden.
Hvordan kommer man så i besiddelse af en spurlaut hund? Egenskaben er helt 
sikkert arvelig. I Tyskland kan det være direkte dokumenteret, hvis hunden har 
vist egenskaben på en prøve eller på praktisk jagt for en dommer. I Danmark må 
man end til anlægsprøverne er en realitet, spørge sig frem hos opdrætteren. Best 
er det hvis begge forældre besidder egenskaben.
Man kan selvfølgelig sagtens drive ræv med en ikke spurlaut hund, men det er 
langt fra så charmerende og rent praktisk betyder det, at man kan høre hvad der 
foregår og skytterne kan flytte sig til bedre poster. At tilføje denne jagtform til sit 
jagtlige, virke gavner for det første de vildtarter, som lider under rævens tilst-
edeværelse, men det gavner ikke mindst udbredelsen af især vores alsidige stående 
hunderacer, ikke mindst vores Münsterländer som virkelig har flair for denne 
jagtform.

Palle Jørgensen

AVLSVEJLEDNINGEN ORIENTERE
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Her kommer lidt ord om det arbejde avlsvejledningen har gjort i 2013.
Palle og Gunner er altid villige til at svarer på spørgsmål om det arbejde de gør, 
og de bliver heldigvis ofte inddraget hvis avlere er det mindste i tvivl om hvad 
de lige skal gøre i forbindelse med en parring.
Det er desværre meget svært at få de regneark Gunner og Palle arbejder efter, 
til at være læsbart i dette forholdsvis lille medie. Derfor denne skriftelige 
redegørelse der forhåbentligt giver et billede af hvilken statistiske redskaber de 
blandt andet bruger.

Parring med avlsvejledning
Avlsvejledningen har i 2013 været involveret i tillægget af 205 danske hvalpe.
Disse er resultatet af 29 parringer hvor der er brugt 19 hanhunde. 
Heraf er 12 fra hanhundelisten, medens 2 er danske hanhunde udenfor listen. 3 
er Tyske og 2 er svenske.
5 tæver er gået tomme. Hertil er brugt 3 hanhunde fra listen og 2 tyske     
Avlsvejledningen har været involveret i  85,42% af det danske hvalpetillæg. 
Herudover har der været 2 svenske hvalpekuld på listen

Parring uden avlsvejledning/ej godkendte
Der er tillagt 31 hvalpe som resultat af 5 parringer med 5 hanner, hvor avlsve-
jledningen ikke har været involveret. i alt 12,92%

Importer
Der er importeret 4 hvalpe fra 4 forskellige tæver og 4 forskellige hanner.  (2 
hanner har hvalpe med avlsvejledning) ialt 1,67%
Der er i alt født 236 hvalpe og importeret 4. Stambogsført i 2013 240 stk.

Effektiv population
Den effektive population er en beregnings metode til at se om vi bruger nok 
forskellige hanhunde i vores avl. 
Jo flere hanhunde, der bruges flere gange til forskellige tæver, jo mere indavl 
risikere vi i fremtiden.  

Derfor arbejder avlsvejledningen også med “grønne”, “gule” og “røde” hanner. 
Når en hanhund har sit første kuld er den “grøn”. Ved andet kuld bliver den 
“gul” og ved det tredje kuld bliver den “rød”. Så er den “låst” for resten af det år. 
Hvis alle hanner kun blev brugt en gang, ville den effektive population være 
100. Det er vigtigt at vores effektive population er så høj så mulig. I vores races 
størrelse skal den effektiv population være på over 60. Jo højere jo bedere.
I 2013 lå den på 81,25. 

AVLSVEJLEDNINGEN ORIENTERE



32 

AVLSVEJLEDNINGEN ORIENTERE

Avlen 2014
Året 2014 er startet lidt stille ud. Vi har været helt nede på, at kun 4 kuld 
hvalpe (det ene svensk) var repræsenteret på vores hvalpeliste. Der er planlagte 
på vej, men nok også lidt i underkanten af, hvad vi plejer at se. 

Hvalpesalget ser ud til, at gå bedre end det har gjort. Krisen ser ud til at ligge 
bag os. Der er øget interesse fra hvalpekøbere fra Norge og især Sverige. Som 
noget nyt, ser vi også en stigende interesse fra tysk side. 
Både på parringer med vores hanhunde og også en begyndende tildens til hval-
pekøb. Ingen tvivl om den internationale prøve, fik tyskernes øjne op for vores 
hunde, men jeg er også overbevist om at indførelsen af VJP og HZPprøverne 
her til lands vil øge interessen yderligere. 
Det der har holdt tyskerne tilbage, er vores manglende dokumentation af ”laut” 
og da dette er et avlskrav i Tyskland, har man været nervøse for at indkøbe ” 
stumme”  hunde i DK. Nu hvor det vil blive bedømt og registreret, får vi fjernet 
den forhindring. Tyskerne mangler også nyt blod og selv om vi har meget tysk 
blod i vores population, vil de kunne finde en vis ny tiltrængt blodtilførsel her. 

Angående det sidstnævnte forhold, kan vi glæde os over KLM-I hvor vi i frem-
tiden virkelig vil kunne koordinere et bredt avlsprogram for opretholdelse af en 
sund og brugsmæssigt fantastisk race.
I skrevne stund er vi i fuld gang med at justere vores avlsregler/ hanhundereg-
istret, så de kommer til at gå i tråd med stambog +. Det vil jo være helt absurd, 
man kan opnå en stamtavle på sit opdræt, som er anbefalet af DMK, men ikke 
kan få hvalpene optaget på vores hvalpeliste. Det skal harmonere.

Matador hanner
Hvis en han bruges meget over en årrække, kan han risikere at bidrage med ret 
mange hvalpe gennem kort tid, og dette kan også true den fremtidige avl, med 
blandt andet indavl, eller hvis hannen indeholder “uønskede” gener man ikke 
har været opmærksom på i avls tidspunktet. Derfor passer man på at der ikke 
bliver hanne der set over en 5 årig årrække får for mange % af hvalpe tillægget. 
Han må max bidrage med 5% af hvalpene set over en 5 årig periode. Så snart 
han er under de magiske 5% er han inde i varmen igen.
Der er i 2013 2 hanner der har nået denne “matador” grænse. Det er Ganto 
11941/2005 og Uldjydens Heino dk05155/2007
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AVLSVEJLEDNINGEN ORIENTERE

Der vil fortsat være stor fokus på sundheden. 
På jagtbrugssiden slår vi et endnu større slag for alsidigheden. Det er her vores 
race har sin store styrke i fortsat overlevelse og forhåbentlig fremgang i forhold 
til så mange andre racer. 
På udstillingssiden vil der komme en lempelse fra very good til good. Det er 
ok, og vi får altså ikke rykket DKK i den sag. Good er stadig en racetypisk 
hund og vi vil langt hen af vejen i vores avlsvejledning anbefale good parres 
med very good. Alm. Sund fornuft. De ovennævnte justeringer skal godkendes 
på generalforsamlingen, så mød op og giv os jeres støtte.

Med hensyn til hvalpelisten, vil vi gerne appellere til opdrætterne om at melde 
til Gunner, når der er ændringer i jeres kuldsituation som vore avlsregler også 
beskriver. Vi ved godt, det er populært, at lade det se ud som om, der er 3-4 
hvalpe tilbage for lettere at, få solgt den tilovers blivende, men det kan i værste 
tilfælde være skyld i vi anbefaler opdrættere til at vente med deres hvalpekuld, 
til bedre tider, hvor vi i stedet godt kunne have brugt det. 

Det er med stor glæde vi har kunnet konstatere en fremgang i vores hvalp-
eregistreringer,  en tendens vi håber vil fortsætte de kommende mange år. 
Det kræver nogle parringer og vi sidder klar med råd og vejledning, så kære 
opdrættere, kom endelig i gang.

For avlsvejledningen
Palle Jørgensen
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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):

4 hanner og 3 tæver
Født 16.12.13
Far: Brännåstorpets Albert S29770/2012
Mor: SEUCh Gråsidingens Ailie 
S31739/2011
Opdrætter: Kennel Gråsidingen, Sverige
Tlf: +46 171 447212
www.grasidingens.se

6 hanner og 4 tæver
Født 11.02.14
Far: DKch. DKJch. DKV 11 Fuglevang’s 
Jack dk09707/2009
Mor: Borremosen’s Patsy dk 10066/2010
Opdrætter: Kennel Ræhrbakken, Han-
stholm
Tlf: 40 47 84 22

Kommende hvalpe:

Forventet 31.03.14
Far: Thyboen’s Patrik DK09644/2007
Mor: Fuglevang’s Laxi DK15650/2010
Opdrætter: Kennel Thyboen’s, Thisted
Tlf: 97 92 68 73 / 21 76 69 73
www.kennel-thyboens.dk

Avlsvejledningen orienterer

Parringer med udenlandske hanhunde og import af hvalpe.

Avlsvejledningen er stadig behjælpelig med henvisning af udenlandsk hanhund 
og oplysning om udenlandske hvalpekuld, hvis nogen er interesseret i at bringe 
nyt blod til landet.
Godkendelse af parring med udenlandsk hanhund, foregår i tæt samarbejde, 
med det respektive lands avlsvejledning. Avlsvejledningen kan fremskaffe 
stamtavler, prøveresultater og evt. indekstal på hanhund eller forældredyr. 
Ligeledes kan vi formidle adresser, telefonnumre og evt. E- mailadresser på 
hanhundeejere og opdrættere. Her efter er al kontakt udelukkende et anliggen-
de mellem hvalpekøber/ opdrætter eller tæveejer/ hanhundeejer. 
Oplysninger om hunde på tværs af grænser kan indhentes på hjemmesiden:
www.foedevarestyrelsen.dk

Palle Jørgensen
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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
 Gråsidingens Xenofon DK09677/2010 Gunner Bertelsen, Fredericia
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 
 Illebølle’s Emil  DK16235/2009 Peter Malle Kristensen, Aarhus V
 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
 Rico    DK06374/2011 Jan L. Larsen, Nibe
 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


