
42. ÅRGANG NR. 1 - Februar 2017    www.dmk-online.dk

Münsterländeren
Klubblad for Dansk Münsterländer Klub



2
Forsidebilledet:  DK21234/2009 Lille Rev’s Diva venter på foråret..

INDHOLD
Side Klubben
3  Redaktion og udgivelse
3 Hjemmesiden
3 Jagthunden
3 Medier
32 Bestyrelsen
32  Udvalg og Avlsvejledning
32 Arkiv
33  Aktivist områder 
 Invitationer
4  DMK’s Forårsmarkprøve
5 DMK’s Schweissprøve Blåbjerg
6 DMK’s Fynske App.prøve & DJU
7 FJD Udstilling Vissenbjerg
7 DMK’s Holdapportering
8 DMK’s Generalforsamling
10 DMK’s Schweissprøve Horsens

 Aktivisten
11 Herning
11 Nordjylland
12 København
13 Viborg
14 Roskilde Hvalsø
15 Storstrøm  
15  Bornholm
16 Esbjerg
17 Vejle/Horsens
18 Fyn
19 Grosser Nyt

 Avl mv.
28  Hvalpe Nyt
30 Hanhunde præsentation
31  DMK’s Hanhundeliste

 Diverse
20 Udstilling i Grenå
21 Artikler vedr Udstillingen
24 Kennelhoste
25 Resultat fra VGP
25 Lidt fra Arkivet

Side 25
DMK’s ARKIV - vi finder gamle historier 
frem

Side 24
Kennelhoste 
-hvordan 
undgår man 
smitte?

Side 19
Grosser Nyt - marktræning for grossere.

Side 28
Hvalpe Nyt      -   find din nye hund 



Udkommer fire gange om året: Uge 9, uge 20, uge 35 og uge 48.
Alt stof til Münsterländeren sendes via mail eller alm. post direkte til redaktøren. 
Stoffet foretrækkes leveret i et gængs form (f.eks. Word). 
Billeder vedhæftes seperat i højest mulig opløsning.
Sidste frist for indlevering af materiale til næste udgave er den 15. April 2017.
Ansvarshavende i henhold til presseloven:
Rune Riishøj, Over Spangen 6, 7800 Skive, Tlf: 22 84 83 65
Redaktør:
Sussie Mattsson, Langholmvej 26, 5592 Ejby
Tlf. 40 36 16 35, E-mail: langholmgaard@gmail.com / web@dmk-online.dk
Redaktionen modtager meget gerne indlæg og artikler til optagelse. 
Tryk: NybækGrafisk
Oplag: 1.000 stk
Meningsbevarende citater og gengivelser er tilladt, men kun med kildeangivelse.
Postgiro nr: 3 13 18 90
Blad nr: 9543

Benyt meget gerne den fælles e-mail adresse:
web@dmk-online.dk
hvorved du på en gang skriver til alle klubbens 3 medier.
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MÜNSTERLÄNDEREN

www.dmk-online.dk
DMK’s hjemmeside redigeres og opdateres af:
Thomas Elgaard Nielsen
E-mail: web@dmk-online.dk
Stof til hjemmesiden sendes til redaktøren direkte via email. 
Billeder vedlægges seperat.

Jagthunden
Stof til Jagthunden sendes til:
Pia Nielsen, Slettenvej 12, Fannerup, 8586 Ørum Djurs
E-mail: hundeweb@gmail.com / web@dmk-online.dk
Meget gerne skrevet i Word direkte med e-mail. Billeder vedlægges seperat.

Alle 3 medier:

Skal din dyrlæge have Münsterländeren?
Send navn og adresse til redaktøren, så får din dyrlæge et gratis 
eksemplar til at lægge i venteværelset, hver gang Münsterländeren 
udkommer.
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INVITATION

X

Dansk Münsterländer Klub’s 
Forårsmarkprøver d. 1. og 2. april

2017 Horsens
Lørdag den 1.april – Unghunde og åben klasse
Dommere: Uff e Jacobsen-Kristen Keldsen-Kim Schrøder-Jørgen Christensen-Anders Wanstrup- 
(Gorm Henriksen-Ole Hildebrandt-Jens Jørgen Nielsen)                                                                                                                                                
Mødested: Bygholm Landbrugsskole - Hattingvej 49- 8700 Horsens - åbent fra kl. 7,30
Mødetid senest kl.8,00. Afgang til terræner forventes kl. 8.30
Ønskes morgenkaff e og rundstykker skal det bestilles 50,-kr. Frokost i terrænet.
 Evt. madpakker skal bestilles 50,-kr
Morgenkaff e og madpakker skal bestilles på C.troejborg@hotmail.com (senest den 21. marts)   
Eft ermiddags kaff e/kage kan bestilles på dagen. Matchning v. Bygholm Landbrugsskole kl. 15.30 
Søndag den 2. april: International vinderklassse
Mødested: Spektrum Odder (Odder Hallen) åbent fra kl. 7,30
Mødetid: senest kl. 8,00 afgang til terrænet forventes 8.30
Morgenkaff e/rundstykker 50,-kr. Varm middag, Gullach med mos, surt og sødt 80,-kr
Dette skal bestilles senest den 21. marts på mail: c.troejborg@hotmail.com
Eft ermiddags kaff e / kage - kan bestilles på dagen.

Tilmelding alle klasser på www.hundeweb.dk  
Ved problemer kontakt prøvelederen c.troejborg@hotmail.com
Anmeldelsesfrist den 21. marts 2017. Gebyr alle klasser 350,-

Prøveleder Carsten Trøjborg kan træff es på 20 62 70 02 eller: C.Troejborg@hotmail.com 
Jeg ser gerne alle bliver til præmieoverrækkelsen-BEGGE DAGE 

Fællesspisning lørdag aft en og (lidt fredag aft en)
Jeg vil gerne opfordre alle Münsterlænder ejere til at melde til. Du og fruen/manden behøver 
ikke at have hund meldt til prøven for at melde til spisningen.
Men selvfølgelig skal du melde til spisningen! Og det gør du på C.troejborg@hotmail.com. 
Sidste dag den 21. marts. Bygholm vil gøre lidt ekstra ud af maden denne lørdag aft en. Vin og øl 
købes på stedet til favorable priser. Der er mulighed for overnatning. Også til ok pris.

Til de af jer der ankommer allerede fredag, vil jeg også prøve at arrangere noget på Bygholm 
omkring spisning / overnatning. Meld overnatning til i god tid på: C.troejborg@hotmail.com. 
(Husk: Ingen overnatning hos prøvelederen) Tilmelding senest den 21. marts
Vi får ros i vor klub for vort sammenhold, og det gode humør vi deltager med på prøverne. Lad 
os også denne gang samles i stort antal få nogle gode og hyggelige dage.
Med venlig hilsen
Prøveleder Carsten Trøjborg
Se mere vedr. Bygholm og priser, på DMK’s hjemmeside.
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INVITATION X

Dansk Münsterländer Klub
Inviterer til Schweiss prøve V/Blåbjerg.

Prøven afh oldes lørdag d 29.04.2017 kl. 08.45 i Blåbjerg plantage.
Man kan stille op til 400m/3 timer & 400m/20 timer, med mulighed for 
rapportering.

Mødested og tid:
Vi mødes kl. 8.45 Sdr. Klintvej, 6830 Nr. Nebel. Se eft er DMK-Esbjergs 
skilte. Prøven starter kl. 09.00

Prøvegebyr:
Remarbejde, 3 timer 400mtr. 450,00 kr.
Remarbejde, 20 timer 400mtr. 500,00 kr.
+ evt. Rapportering, 100,00 kr. 
Der tages forbehold for evt. regulering af prøvegebyr.

Maks deltager antal:
12 hunde, Kleiner Münsterländerer har fortrinsret.

Dommer: 
Ole Knudsen og Peter Knudsen

Hjælpere:
Karl Andersen, Finn Hyldahl Petersen, Kaspar Kristensen, (Th omas 
Moltesen)

Prøveleder:
Mona Storgaard, Karl Jensens Vej 16, 6731 Tjæreborg 21920030

Alt tilmelding foregår via www.hundeweb.dk
Adgangskrav og bedømmelser er eft er DKK’s regelsæt, som kan down-
loades på DKK’s hjemmeside under (Aktiviteter/Schweissprøver).

Husk!
Vi er gæster på terrænet, så respekter skiltningen, og ryd op eft er jer selv. 
Naturstyrelsen – Blåvandshuk er arealsponsor for prøven.
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INVITATION X

DMK`s Fynske Apporteringsprøve og 
DJU Apporteringsprøve.
Lørdag d. 27. maj 2017 afh oldes DMK`s Fynske anerkendte apporterings-
prøve og DJU apporteringsprøve, på Ruevejen ved Ringe.

Vi mødes på Ruevejen 20, 5750 Ringe kl. 8.00 hvor DMK Fyn giver morgen-
mad hvis man ønsker det. 
Prøven starter kl. 9.00.

Tilmelding på hundeweb til begge prøver senest fredag d. 19. maj.
Betaling for DMK prøven er 325,00 kr. og 225,00 kr. for DJU prøven.

Alle jagthunderacer er velkomne.

Til frokost, når prøven er slut, er der smørrebrød til alle deltagere og 
dommere, som DMK Fyn giver.

Af hensyn til morgenmad og frokost skal der gives besked til prøvelederen 
med antal. 

Vi ses
Prøveleder
Keld Larsen
Email: larsen.kjeld@outlook.dk
Freltoft evej 71, 5792 Årslev
Tlf. 51583902
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INVITATION

Sæt kryds i kalenderen allerede nu!
D. 3 juni 2017

afh oldes 

DMK’s Holdapportering
i det dejlige Th y!

arrangør: DMK Th y/Mors

Mere info følger senere - se også på www.dmk-online.dk

Invitation til FJD udstilling i Vissenbjerg
søndag den 11. juni 2017

For Kleiner og Grosser Münsterländer
FJD arrangerer hver sommer udstilling for alle medlemmernes hunde. 
Udstillingen har rødder langt tilbage i FJDs historie – udstillingen bliver holdt på 
gode arealer ved Vissenbjerg Hallen, som giver mulighed for god plads til de mange 
ringe, hvor hundene skal bedømmes.

• Kom med og få præsenteret vores skønne race.
• Få en god snak med andre hundeelskere.
• Husk tag familien med.

Forplejning: Øl, Vand og pølser kan købes på pladsen.
Tilmelding via Hundeweb senest 23. maj 2017
Der sendes ikke udstiller numre ud, de udleveres på dagen.
Klasserne er følgende: Champion klasse (fra 15 mdr.), Brugshundeklasse (fra 15 
mdr.), Åben klasse (fra 15 mdr.), Juniorklasse (9-18mdr.), Hvalpe klasse (6-9 mdr.), 
Veteranklasse (fra 8 år ej. cacib), Babyklasse (fra 3 mdr.).

Dommer: Anette Bystrup 
Ringsekretær: Birgit Bro Brandt

Ved yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse til:
Per Madsen 23277190 mail jp.madsen@hotmail.dk
Mona Storgaard 21920030 mail jagtlysten@gmail.com 

X
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Indkaldelse til: 

Dansk Münsterländer Klubs generalforsamling 
lørdag 10. juni 2017 kl. 11.00 i Ejby Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby 

Klubben er vært ved en sandwich samt en øl/vand, kaffe og kage.

Dagsorden:
a. Valg af to stemmetællere
b. Valg af dirigent
c. Valg af protokolfører
d. Aflæggelse af årsberetning til godkendelse
e. Aflæggelse af regnskab til decharge
f. Evt. aflæggelse af aktivisternes årsberetning
g. Opstilling af kandidater
h. Valg af ordentligvis tre bestyrelsesmedlemmer
i. Valg af tre bestyrelsessuppleanter
j. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
k. Avlsarbejdet i det forløbende år
l. Evt. valg af avlsvejleder(e)
m. Behandling af indkommende forslag
n. Evt. nedsættelse af udvalg
o. Eventuelt

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg (pkt. h):
Morten Vestergaard (Sjælland, Lolland-Falster og omkringliggende øer) – 
modtager ikke genvalg
Palle Jørgensen (frit mandat) – modtager ikke genvalg
Thomas E. Nielsen (frit mandat) – modtager genvalg

Følgende bestyrelsessuppleanter er på valg (pkt. i):
Suppleant indtrådt i bestyrelsen (Fyn med omkringliggende øer) – ny sup-
pleant skal vælges
Peter Katholm (Jylland og omkringliggende øer) – modtager genvalg
Suppleant indtrådt i bestyrelsen (Sjælland, Lolland-Falster og omkring-
liggende øer) – ny suppleant skal vælges

INVITATION



9

Følgende avlsvejledere er på valg (pkt. l):
Palle Jørgensen – modtager ikke genvalg 
Jytte Thomsen – modtager genvalg
Pernille Legind – modtager genvalg

Vedrørende behandling af indkomne forslag (pkt.m):
Bestyrelsen vil fremlægge oplæg til en omfattende ændring af DMKs 
love, så lovene bliver mere tidssvarende og i overensstemmelse med 
anvendt praksis. 
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne vil være tilgængelig på 
foreningens hjemmeside med udgangen af marts. 
Medlemmer, som måtte ønske forslaget til vedtægtsændringer tilsendt 
i papirform eller på mail, skal kontakte Rune Riishøj på mailadressen 
riishojdmk@gmail.com 

Vedr. valgbarhed m.m. henvises til Love for Dansk Münsterländer Klub 
§ 12 og 13.

Forslag til generalforsamlingen skal 
i henhold til §8, stk. 4 være for-
manden i hænde senest 15. marts 
2017. 
Forslag vil blive bragt i Münster-
länderen og vil senest 15 maj 2017 
fremgå af DMKs hjemmeside.

For bestyrelsen
Rune Riishøj

INVITATION
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DMK´s schweiss prøve ved Silkeborg 
den 12. august 2017
Mødested: Gjessøvej 40 b, 8600 Silkeborg.

Mødetid fra kl. 8.00 Senest kl. 8:30. Prøve start ca. kl. 9.00
Dommere: Per Christensen og Anders Laigaard   
Stifindere: Hans Lau og Michael Bjerregaard
Hjælpere: Carsten Trøjborg og Tommy Baunwall
Prøveleder Carsten Trøjborg

Max. 2 hold. Münsterlændere har fortrinsret.
Der kan tilmeldes i 400m 3 timer. Klove eller dråbeudlægning 450,-kr.
og 400m 20 timer. Klove eller dråbeudlægning. 500,-kr.
Rapportering 100,-kr.  Der tages forbehold for evt. regulering af 
prøvegebyr.

Al tilmelding foregår via www.
hundeweb.dk. 
Adgangskrav og bedømmelser er 
efter DKK’s regelsæt, som kan 
downloades på DKK’s hjemme-
side under (Aktiviteter / Schweis-
sprøver)

Sidste tilmelding 24/7 2017
Eventuelle spørgsmål rettes til 
prøvelederen: 
Carsten Trøjborg
Tlf: 20627002
Email: C.Troejborg@hotmail.com

INVITATION
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Herning Området
Markprøvetræning
Mødested: Jagthytten Egeris. Forhåndstilmelding til Henrik Søgaard Jørgensen Tlf. 
29434133. Tilmeldingsfrist. Senest 1 uge før marktræning Der er marktræning d. 
04/02. d. 11/02. d. 18/02. d. 25/02.  Afslutning. Lokal markprøve d. 04/03. 

Apportering
Unghunde klasse (DJU apportering) Åben klasse/øvede hunde Vand-, Slæb- og Ap-
portering + Ræveapportering) 
Vi starter tirsdag d. 04/04. kl. 19.00 i Haunstrup Brunkulslejre. De efterfølgende 
træningsdage er d. 11/04. d. 18/04. d. 25/04. d. 02/05. d. 09/05. d. 16/05. d. 23/05. d. 
30/05. d. 06/06. Afslutning d. 13/06. kl. 18.00 

Ekstra træning Vand-, Slæb- og Apportering.
For hunde der påtænkes tilmeldt anerkendt prøve. 
Tirsdage kl- 19.00. d.18/07. d. 25/07. d. 01/08. d. 08/08.

Venlig hilsen Aktivisterne  

AKTIVISTEN
- Lokal områdernes egne sider.

Kurser der evt udbydes  i 2017: 
Schweisskursus Marts eller April, 
Hvalpetræning Marts-Juni
Jagtrelateret træning Marts -Juni, 
Blokhus Hune Hundefestival september 2017
Weekendkurser i markarbejde 

Kontakt Jens Brandt Andersen 
tlf 20 93 16 96 eller email 
jensbrandtandersen@hotmail.com 
for yderligere info.

Nordjyllands Området
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Københavns Området
Markvandring.
I lighed med øvrige år afholder vi søndag den, 5. februar og den, 19. februar in-
struktion til markarbejdet, ved Ringsted og den, 12. februar ved Søsum.
Der vil på træningspladsen blive uddelt materiale, så man har mulighed for at 
sætte sig grundigt ind i selve markarbejdet med den stående hund. Dette kræver at 
din hund er lydig.
Der er begrænset tilmelding til dette kursus. Gebyr for kurset er kr. 50.
Henvendelse til Richard A. Møller på tlf. 21456244.

Aktivistvalg.
Lørdag den, 25. februar afholdes aktivistvalg umiddelbart efter træningen. I den 
forbindelse 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 i god tid inden dette valg, for evt. at indgå i den aktivist-
gruppe der eksisterer i dag.

Apporteringskursus.
Vi starter dette kursus op på vore arealer ved Vestskoven i Hvidovre, Gl. Køgeland-
evej 576, 2650 Hvidovre helt nede for enden af grusvejen. 
Opmærksomheden henledes på at der kun må køres 15 km i timen på grusvejen, 
da der er andre hunde i området end os!
Kurset starter mandag den, 13. marts kl. 17.30 til indskrivning. Også her skal der 
fremvises gyldig vaccinationsattest og forsikringsbevis. Gebyr for medlemmer af 
DMK er kr. 400 og for ikke-medlemmer kr. 450. Også her gælder, at der SKAL 
betales første gang!
Her kan du også gå ind på DMK-online.dk under aktiviteter, København og finde 
tilmeldingsblanket til kurset. De følgende syv mandage, starter vi kl. 18.00  -  Be-
mærk, ingen træning den, 17. april, 2.påskedag!
Kurset slutter den, 8. maj med en lille prøve og bagefter med grill og familiehygge.

Bemærk at området nede i den ende vi holder til, må benyttes hele året hver lørdag 
mellem kl. 10.00 og 15.00 - samt mandage kl. 14.00 til kl. 22.00.
HUSK hunde høm høm poser! Du SKAL ALTID rydde op efter din hund.
Hvalpe-og unghundetræning.
Kurset starter onsdag den, 2. august kl. 17.30 første gang med indskrivning. Kom 
venligst i god tid denne dag. 
De efterfølgende 7 gange starter vi kl. 18.00 og sidste træningsdag er den, 20. sep-
tember.
Gebyr for kurset er for medlemmer af DMK kr. 400 og for ikke-medlemmer kr. 
450.



13

Kurset foregår lige i starten af Korsdalsvej, til venstre, når man kommer fra 
Roskildevej i Rødovre ( den gamle rideskole ).
Også her skal medbringes gyldig vaccinationsattest og forsikringsbevis.
Endvidere henledes opmærksomheden også 
på at der betales første gang!

Der tages forbehold for ændringer.
På aktivisternes vegne
Ulrik Bach Pedersen

Københavns Området

DMK Viborg inviterer til introdag om schweiss søndag den 5. marts.
Vi mødes på p-pladsen i Neckelmanns plantage Løgstørvej i Viborg.
Pris 100 kr. Se mere på DMK-Viborg.dk
Tilmelding bjoern@toudahl.dk

DMK Viborg holder årsmøde hos HTH Viborg.
Torsdag den 9. marts kl. 19.00 på Indre ringvej 34, 8800 Viborg
Alle medlemmer af Dansk Münsterländer klub har stemmeret.
Beretning/årsregnskab.
Valg af aktivister. 
Valg af evt. nye aktivister.
Valg af kontaktmand.
Valg af kasserer.

DMK Viborg starter apporterings træning på Klostermarken lørdage den 18. 
og 25. marts. Kl. 9 for hvalpe og unghunde og kl. 10.30 for åbenklasse. Derefter 
torsdage kl. 18 for hvalpe, unghunde og Kl. 19.15 for åbenklasse 30.3 6.4 
13.4(skærtorsdag) 20.4 27.4 4.5 med afsluttende træning den 7. maj.
Pris ikke medlemmer af DMK 600 kr. - Medlemmer af DMK 500 kr. som 
betales første træningsdag.
Tilmelding og info: tage@dmk-viborg.dk

På områdets vegne.
Mvh. Tage S. Nielsen

Viborg Området
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Roskilde Hvalsø Området
Apporteringstræning
Kurset starter søndag den 19. Marts 2017. Den 19. Og 26. Marts kører kurset om 
søndagen fra kl. 9.30. 
Der efter er det tirsdage, startende den 28. Marts 2017 og slutter tirsdag den 2. maj 
2017.
Første gang starter kurserne kl. 09.30 (om søndagen) Efterfølgende starter kurserne 
kl. 18.30 (tirsdage). Prisen for alle apporteringskurserne er 450 kr
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 vaccination-
spapir på din hund.  
Tilmelding på mail cnh@post.tele.dk

Lokal apporteringsprøve
Lørdag den 6. maj 2017 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 bedst mel-
lem 17 og 19.

Hvalpetræning
Kurset starter tirsdag den 8. August 2017 og slutter tirsdag den 5. september 2017
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 Jagtforening og Dansk 
Münsterlænder Klub have fortrinsret.
Tilmelding på mail cnh@post.tele.dk
Gebyr betales på første træningsdag, så mød op i god tid. Husk gyldige vaccination-
spapir på din hund. 

Yderlige spørgsmål kan rettes til Christian Nøhr Hansen på tlf.: 23 30 36 87 eller på 
mail cnh@post.tele.dk

Invitation til lokal markprøve:

Lørdag den 25 februar 2017 holdes Gimlingeprøven i terænnerne omkring Slagelse.
Håber vi mødes 
hilsen Hans Loose.  
Ps- se nærmere i Jæger januar-februar eller ring 30530221.
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Følgende træninger er planlagt i samarbejde med Vordingborg og omegns Jagt-
forening. 
Forårstræning 2017: 
Der trænes på det militære areal ved Kulsbjerg.  
Parkering på den vestlige side af motorvejen. 
Start Onsdag den 5. April kl. 19:00, slut Onsdag den 17. Maj 2017
I alt 7 onsdage. 
Pris: 50,- kr. pr. gang. 
Mødested: P-plads på Vallebovej, 4760 Vordingborg.
Fra hovedvejen mellem Vordingborg og Stensved følger man Kohavevej, hvorefter 
Vallebovej kommer på højre hånd.

Efterårstræning 2017: 
Der trænes på det militære areal ved Kulsbjerg.  
Parkering på den vestlige side af motorvejen. 
Start Onsdag den 2. august kl. 19:00, slut Onsdag den 30. August 2017
I alt 5 onsdage. 
Pris: 50,- kr. pr. gang.  
Mødested: P-plads på Vallebovej, 4760 Vordingborg.
Fra hovedvejen mellem Vordingborg og Stensved følger man Kohavevej, hvorefter 
Vallebovej kommer på højre hånd.

Tilmelding er ikke nødvendig.  Mød op på dagen og få nogle hyggelige timer sam-
men med din hund. 
Alle jagthunde fra 6 måneder og opefter er velkomne og der trænes hovedsageligt 
lydighed og apportering. 
Spørgsmål kan rettes til Niels-Henrik på tlf 20240145 eller på email:
nhc@regionsjaelland.dk

Storstrøms Området

Bornholm Området

For nye og gamle ejere af Münsterländere på Bornholm:
For at få de oplysninger I har brug for, i forhold til træning, prøver og bare at 
møde andre med stående hunde, vil vi opfordre til at kigge efter dels på DJ’s kreds 
8’s hjemmeside og dels på facebook gruppen “stående hunde Bornholm”. 
Især facebookgruppen er det en god ting at følge med i, da den opdateres tit og 
tæt. 
Det er en åben gruppe, og alle interesserede er velkomne!
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Esbjerg Området

Schweiss 
Første samlingsdag er søndag den 8. Jan. kl. 08.30 (uden hund) 
Mødested: Lykkegårdsvej 14-o, 6700 Esbjerg.
Kurset strækker sig over 8 gange – (7 gange træning + afslutning) – PRIS 600 
kr.
Datoer: 22 Jan, 5 Feb., 19 Feb., 5 Mar, 19 Mar, 2 April, 9 april. Afslutning sønd-
ag den 23. april. Der bliver udleveret blod til alle træningsdage. Ekstra blod kan 
købes. Du skal tilmelde dig på mail til: heidi.dmk.esbjerg@gmail.com.

Hvalpemotivation/Socialisering. V/ Heidi Pedersen
Opstart torsdag den 20. april 2017 kl. 17.30-18.30 sted 1 gang: Karl Jensens Vej 
16, 6731 Tjæreborg. 5 x gange træning. Pris 350 kr. minimum 5 hunde, maks. 
10

Apportering DJU V/Per Madsen
Opstart torsdag den 20. april 2017 kl. 18.45 sted 1 gang: Karl Jensens Vej 16, 
6731 Tjæreborg. 5 x gange træning. Plus afslutning/anerkendt prøve søndag 21. 
maj 2017 Pris 400 kr. minimum 5 hunde, maks. 10 
Slæb og Apportering V/Mona Storgaard
Opstart torsdag den 20. april 2017 kl. 18.45 sted 1 gang: Karl Jensens Vej 16, 
6731 Tjæreborg. 5 x gange træning. Pris 400 kr. minimum 5 hunde, maks. 10 

Ræveslæb V/Per Madsen
Oplyses senere.

VJP træning V/ Mogens Halkjær Pedersen
Opstart lørdag den 11. marts og 23. marts 2017 kl. 10.00 sted: Karl Jensens Vej 
16, 6731 Tjæreborg. 2 x gange træning. Pris 300 kr. minimum 3 hunde, maks. 6

HZP træning V/ Mogens Halkjær Pedersen
Opstart lørdag den 5. august og 19. august 2017 kl. 10.00  sted: Karl Jensens Vej 
16, 6731 Tjæreborg. 2 x gange træning. Pris 300 kr. minimum 3 hunde, maks. 6

Marktræning i Roager.
DATO: 4. februar 2017, 18. februar 2017, 4. marts 2017
Vi plejer som udgangspunkt at have okay med fugle, men dette er jo aldrig 
nogen garanti, vi har 800 hektar som kan bruges.
Mødested: Roager Kirke, Roagervej 394, 6760 Ribe, Starttidspunkt: 9:00.
Det forventes at hundene er rimelig lydige. Pris 200 kr. pr gang. (max 16 
hunde), Husk Madpakken. Øl/Sodavand kan købes.
Mulige datoer kan evt. blive rykket pga. markprøver.

EKSTRA x 2 Marktrænings dage i ROER, datoer kommer senere
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Brugsprøvetræning m. fældning af fugl.
Ønsker du at deltage så er det først til Mølle princip, ved tilmelding til Heidi.
Prisen for hele dagen er 950 kr. inkl. Morgenbord. (maks. 10 hunde, minimum 
4 hunde), Husk medbring selv middagsmad. Dato: 16. september 2017 
Mødested oplyses V/tilmelding
ALLE RACER ER VELKOMMEN! Først til Mølle.

Til alle arrangementer gælder:
Du skal tilmelde dig på mail til: heidi.dmk.esbjerg@gmail.com.
Penge skal overføres til Regnr:. 1686 kontonr:. 3222331373.
Husk at vedhæfte hvilket hold/timer i er på, samt jeres navn.

Esbjerg Området

Vejle-Horsens Området
Apporteringstræning
Start d. 27.03 med afslutning d. 15.05, Vi arbejder henimod at kunne bestå en 
DJU prøve og DMK apporteringsprøve. Vi mødes første gang kl. 18.00 og de 
efterfølgende gange kl. 18.30. Tilmelding på mail til Jette Andersen.
Email jette@lundum.dk. Pris 400,- overføres til reg.nr. 1551 konto nr. 
3660061029

Schweiss træning i Silkeborg
Ved Tommy Baumwall, Michael Bjerregaard og Hans Lau.
04.02.17 og 25.02.17
Pris: 150,-kr pr. gang. Mødested ved Silkeborg, nærmere aftales ved tilmelding.
Tilmeldinger sker på mail tommy@baunwall.dk eller tlf. 2162 9702.

Anerkendt DJU Apporteringsprøve & DMK´s apporteringsprøve i Horsens 
Den 20. maj 2017. Adresse og tidspunkt følger - tjek hjemmesiden.

Anerkendt schweissprøve i Silkeborg
Sted: Silkeborg, 12. august 2017, Prøveleder Carsten Trøjborg

Marktræning
Ved Carsten Trøjborg 
Dato: 12/2 kl 9.00 Teori uden hund, 19/2 kl. 9.00 Marken, 26/2 kl. 9.00 Marken 
5. marts Lokal markprøve 
Dato: 6/8 kl 9.00, 27/8 kl. 9.00
Pris: 200 pr. gang 
Tilmelding nødvendigt - Carsten Trøjborg Mobil: 20627002 
eller på c.troejborg@hotmail.com
Tilmelding bindende – først til mølle princippet
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Marktræning på Midtfyn.
Søndag d. 12/2-2017 er for alle. Søndag d. 5/3-2017 er for dem, der vil lidt mere f.eks. 
til markprøve. Tilmelding til Keld Larsen på tlf. 51583902
Pris pr. gang 100 kr. Mødested oplyses i starten af det nye år. 
Lydigheds træning.
Start lørdag d. 4/2-2017 kl. 10.00 til og med d. 25/3-2017. Mødested P-plads Vejrup 
vej 73 5491 Blommenslyst. 2 hold unge hunde / øvede hunde. Pris 350 kr.
Afsluttende prøve d. 25/3-2017 kl. 10.00.
Tilmelding for unge hunde til Keld Larsen tlf. 51583902
Tilmelding for øvede hunde til Lars Pedersen tlf. 23808067 
Vintermøde.
Onsdag d. 22/2-2017 kl. 19.00.
Sted: Ved Dyrlægerne i Morud.
Dagsorden:
1. Fremlæggelse af regnskab.
2. Valg af aktivister, ( nuværende modtager genvalg ).
3. Indkommende forslag.
4. Evt.
Info. der kommer et indslag af formand Rune Riishøj.
DMK FYN giver kaffe / ostemad / rullepølse, så af hensyn til forplejning skal der 
tilmeldes til Birger på tlf. 66161970 / 22191525.
ALLE MEDLEMMER ER VELKOMMEN 
Apporterings træning DJU / DMK.
Start onsdag d. 5/4-2017 kl. 18.30 NB. NY TID.
Start 1. gang på P-plads Vejrup vej 73 5491 Blommenslyst. D. 17/5 + 24/5 + prøven 
d. 27/5 Ruevejen 20 5750 Ringe. Hunde der har gennemført den Fynske træning har 
fortrinsret til prøven. 8 gange træning Pris 400 kr. 
Tilmelding for unge hunde til Keld Larsen tlf. 51583902.
Træning af øvede hunde Birger og Tom, tilmelding til Birger tlf. 66161970 / 
22191525. 
Vand og slæb.
Start MANDAG d. 12/6-2017 kl. 18.30
Mødested P-plads Ravnebjerggyden 42 5491 Blommenslyst, Omr. 7.
Der trænes 4 gange ( hver 14. dag ). Pris pr. gang 50 kr. min. 5 hunde.
Tilmelding til Michael Larsen tlf. 25675143 

Fyns Området

OBS!!



19

GROSSER NYT
Vi afholder marktræning og Großer komsammen i Billund 
Søndag den 5. marts 2017. 

Kom og få hunden luftet, trænet og måske opnå din første stand, rejsning eller 
få genopfrisket din eller din hunds kunnen på fuglerige terræner omkring 
Billund. 

Er du helt ny, lidt uerfaren eller usikker vil vi selvfølgelig stå til rådighed med 
gode råd, vejledning og tips.
Er der interesse for Unghunde anlægstest (UT/VJP) informere vi gerne om 
formål, forløb, regler samt tips til træning.
Vi mødes til rundstykker og kaffe kl. 8.30, på Kobjergvej 1B, 7190 Billund. 
Tilmelding til ljl@email.dk eller 2310 4618. Pris kr. 150,- til foder og oprethold-
else af fuglebestanden.

Sæt også kryds i kalenderen den 14. maj, hvor vi holder 
apporteringstræning omkring Ringkøbing.

Information om nøjagtig tidspunkt og sted kommer senere i en indbydelse til 
alle der har ladet sig registrere i vores Großer kartotek. 

Er du endnu ikke registreret eller er du i tvivl så send mail til 
fn@soems.dk med navn og kontaktinfo gerne med hundenavn og reg.

Mange Großer hilsner
DMK Großerudvalg

Fyns Området
Hvalpe motivation.
Start onsdag d. 9/8-2017 kl. 18.30. Mødested P-plads Vejrup vej 73 5491 Blom-
menslyst.
Der trænes 5 gange. Pris 200 kr. min 5 hunde. 
Tilmelding til Lars Thunberg tlf. 22112144.

Øvede hunde sensommertræning i apportering i samarbejde med Trøstrup Ko-
rup jagtforening.
Samme tid og sted. Pris 50 kr. pr. gang. Tilmelding til Per Fischer tlf. 51822272 
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UDSTILLING I GRENÅ

Vi er så heldig, at der findes ildsjæle i klubben. 
Pia Nielsen er så afgjort en af dem. Pia har med god og meget kyndig hånd passet 
og plejet Grenå udstillingen i 10 år. 
Den har altid været velbesøgt, da vi ikke har været i tvivl om, at når Pia har en 
finger med i sådan en udstilling, så kan det godt svare sig at deltage - der er nemlig 
ikke overladt noget som helst til tilfældighederne! 
Pia har valgt at videre give stafetten til nye kræfter, og det er forståeligt. 
10 år er rigtig lang tid. 
Pia, tusinde tak for din indsats. 
Du vil blive savnet som prøveleder i Grenå! 

Jeg efterlyste et par nye folk på facebook, der skulle på 
udstilling i Grenå, til at skrive deres oplevelser ned. Det var jeg så heldig at 3 stk 
gerne ville. 
De historier kommer her på de næste sider. 
Det er altid lærerigt, at se de nye folks oplevelser. Gamle rotter har det med at tage 
ting for givet, eller at glemme at vi skal have de nye med - for uden dem ingen 
fortsættelse af klubben. 
Det giver et godt indblik i, hvad vi som gamle garvede kan gøre anderledes og 
bedre, og for alle de nye: Hvad er en udstilling egentligt? Kan jeg deltage? Hvad 
skal jeg kunne? Hvad skal min hund kunne? 
Ja, jeg synes selv at mange af de svar kommer her på de følgende sider...
Sussie Mattsson

Alle resultaterne fra Grenå kan ses på www.dmk-online.dk 

Pia, som vi kender 
hende fra Grenå. :)
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Førstegansudstillere

I december 2016 begyndte vi så småt at snakke om, at det kunne være spændende at 
tage Besko med på landsudstillingen 28/1-2017. Vi synes jo selv, at han er ret flot at se 
på, så det kunne være sjovt at få nogle ”professionelle” øjne på.
Vi besluttede os dog først endeligt, da vi i ugen op til tilmeldingsfristen til udstillingen 
fik meldt til ringtræning, af hvilken vi kun ville kunne nå at deltage i 2 gange inden 
selve udstillingen.
Ingen af os har nogensinde haft en hund med på udstilling før. Så vi anede faktisk 
ikke hvad det gik ud på. Og vi synes det var svært, at finde let tilgængelige informa-
tioner om, hvordan sådan noget det foregår, når man ikke lige forstår sig på ”udstill-
ingssprog”. Det kunne have været fedt med en kort video som fx kunne ligge på dmk’s 
hjemmeside.  Vi savnede også en oversigt over hvilken pelspleje man skal foretage, 
udstyr som er godt til udstilling og påklædning af fører. Sådan en lille ”TO-DO-liste” 
havde været guld værd for os.
Nå, men Besko fik lidt ringtræning. Og han var meldt til, så nu måtte det gå som det 
ville. Vi besluttede os for, at tage denne første gang som en slags oplæring af os alle, 
komme ud og se –hvad er det her for noget og havde ikke højere forventninger til 
dagen end det.
Og det gik jo alt sammen rigtig fint. Vi havde forventet, at det ville være langt mere 
formelt end det var. Og det var vi faktisk lidt nervøse over. Men vi blev positivt over-
raskede. Der var en dejlig, rolig og afslappet stemning i Grenå.  Alle var i øvrigt venlige 
og hjælpsomme.

Vi ankom i god tid, så Besko kunne få en god luftetur inden vi skulle ind i hallen. Han 
syntes det var nogle rigtig spændende omgivelser og alle de nye snuder at kigge på var 
også ret sjovt. Han faldt dog ret hurtigt til ro og slappede af, indtil det var vores tur til 
at komme i ringen.
Her synes vi det ville være rart, hvis man havde udstyret dommerne med en mikrofon, 
så man som tilskuer (og måske også de andre i ringen for den sags skyld) ville kunne 
høre bedømmelsen af de forskellige hunde. Jeg kan godt se der er lidt udfordringer 
med dette, når der er to ringe i gang samtidig. Men vi synes, 
at det kunne have været spændende og lærerigt, at høre 
bedømmelserne af de øvrige hunde også. 
Besko fik en flot bedømmelse og gik excellent og nr. 2 i juni-
orklassen. Det kan vi kun være glade og tilfredse med. 
Vi havde dog også lidt udfordringer med, at finde rundt i 
hvad de forskellige farver bånd betyder. Men mon ikke vi 
lærer det hele hen ad vejen. Dagen i Grenå har i hvert fald 
givet os blod på tanden og vi deltager gerne på en udstilling 
igen.

Pernille Hjort
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Grenå 28.januar 2017

Så kom dagen vi har ventet på med spænding. Vores 2. udstilling med KLM. Vi har 
haft KLM siden 1997 og vi er nu på vores 2. og 3. KLM. Det er vores sidste skud 
på stammen, vi har valgt at prøve at gå til udstilling med – for hundearbejdet har 
grebet mere og mere om sig. 
Det er dejligt at have en hund, der har evner og muligheder for flere discipliner. 
Vi var afsted 1. gang i hvalpeklassen på hundeudstilling i Herning i november 
sammen med 6.000 andre hunde. Hold da op en oplevelse – det er sjovt at opleve 
det engagement folk ligger for dagen. Vi trak nok lidt på smilebåndet af det, men 
konkurrencegenet kom alligevel op i os. 

Så på den igen i Grenå – omgivelserne er selvfølgelige nogle lidt andre, mere 
afdæmpet og afslappet og vores racer KLM og GML er bare roligt anlagte, der er 
ikke megen knurren, piveri og gøen. Men oplevelsen er lige intens, og hvor ens 
hund får en god socialisering blandt andre hunde og mange mennesker. 
Bedømmelsen giver selvfølgelig lidt kriller i maven, for kan dommeren se, hvor 
fantastisk en hund vi har (man synes jo altid, at man har den skønneste og bedste 
hund). 
Denne gang var vi i juniorklassen og der var blevet øvet lidt ringtræning inden, 
der kan vi måske forbedre os, så hunden får de optimale betingelser for at vise sig 
frem. Hunden havde også været en tur i bad og var blevet kæmmet efter alle kun-
stens regler (til hundens utilfredshed). 
Det er sjovt at være med til, fordi vi måske ikke kender så meget til det, men man 
har altid mulighed for at spørge sig frem, og man får altid nogle gode svar og det 
skægge er, at man begynder at møde nogle af de samme mennesker. Nogle har 
vi mødt til træning, andre til schweissprøver og mon ikke vi møder dem igen på 
marken senere?!
Vi kan kun give dommeren ret – vi har nogle gode brugshunde, der ser godt ud 
samtidig med at de kan yde noget.
Alt i alt en god oplevelse og et godt arrangement.

Lene og Bjørn Toudahl
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Udstilling

Da jeg fik min første KLM Basil, var udstilling ikke med i mine planer, men så 
mødte jeg Svend Åge. Han sagde jeg skulle stille op til udstilling, da han var så flot.. 
ja den er god med dig, tænke jeg… så google jeg lidt om det, og synes endelig, at det 
kunne være meget sjovt at hører andre menig om min hund. Så jeg trænede 6-8 gang 
hjemme i haven og så lidt på youtube, om hvad man skulle, og så af sted.
Så jeg valgte at tage til et juleskur i kreds 10, for at se, om der var noget om det med 
Basil… og fik en rigtigt gode kritik. Hmm tænke jeg, det kunne være at ham Svend 
Åge have ret? 
Så tog jeg chancen og tilmeldt mig DMK landsudstilling. Sikker på det kun var KLM 
som blev bedømt. Trænede så lidt mere, 10 gang i haven samt lidt i stuen. Så måtte 
det være nok.

Så kom dagen, at vi skulle af sted til Grenå. Synes jeg have en god mavefornemmelse, 
og hvis jeg bare fik en good, så var jeg glad. Men jeg havde overhoved ingen forvent-
ninger til dagen, da jeg ikke viste ret meget om udstilling, men ville gerne vide hvad 
det var for noget.
Men så da vi blev meldt ind og folk begynde at komme, kunne jeg godt se, at jeg 
kendte ret mange, og så tænkt jeg: Fuck, hvad er du har gang i Rene.. nu bliver du 
sikker til grin.? 
Det gjorde det ikke bedre, at jeg skulle i ringen med en jeg kendte.. Men jeg havde 
den fordel, at jeg var nummer 3, så jeg kunne se hvad domme vil have, hvad man 
skulle gøre. 
Så blev det min tur og han skulle måles. Jeg var bange for at han var for høj, men han 
blev målt til 56 cm af dommeren. Så gik dommeren ham igennem og derefter skulle 
jeg løbe 2 gang, og så stå foran dommeren efter.. så står man bare og venter på, hvad 
han vil sige. Synes det tog lang tid.. kom nu tænkt jeg..!! Så tog han det røde bånd 
frem og sagde tillykke.. så skulle vi ringen igen mod 4 andre om bedste mellemklasse 
hund. Det havde jeg ikke regnet med! 
Da vi var op imod andre, som havde prøvet det her før.. Men var så heldig at sidde 
ved siden af et ældre par, som kunne fortælle mig, hvad der kom til at ske, og at jeg 
skulle i ringen igen. 
Så tænkte jeg, at jeg må bare gøre det, jeg synes 
er rigtigt. Og det ender så med at jeg (Basil) 
blev bedste hund i mellemklassen - CK som jeg 
overhovedet ikke regnet med. 
Kan kun sige at det har været en gode og lære-
rig oplevelse for os, og samtidig fik vi meget 
mere end vi havde ture håbe på.
Rene Bendtsen
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Jeg er blevet opfordret til at skrive lidt om kennelhoste efter at flere hunde sandsynligvis er 
smittet i forbindelse med landsudstillingen i Grenå:
Hvert år i fra tidligt på efteråret frem til forårsmånederne er der mange hunde, som bliver 
smittet med det, der i daglig tale kaldes kennelhoste også og mere passende kaldet smitsom 
hoste. Kennelhoste er en betegnelse for en luftvejsinfektion hos hunden, der skyldes en kombi-
nation af flere bakterier, mykoplasmer og vira. Infektionen kaldes for kennelhoste, fordi den ofte 
forekommer i sammenhænge, hvor mange hunde er tæt på hinanden, som f.eks. i en kennel/
pension, udstillinger og ved træning. Smitte kan overføres luftbårent via sekreter fra næse og 
mund og således også via apporteringsemner, hænder og tøj, foderskåle o. lign.

Ved undersøgelse af hunde med Kennelhoste, er der fundet flere forskellige vira. Her i blandt 
“canine parainfluenza (PI)”. Der er også isoleret en bakterie “bordetella bronchiseptica” (Bb), 
som har stor indflydelse på sygdomskomplekset. 
Inkubationstiden (tiden fra smitte til udbrud) for kennelhoste er mellem 5 og 10 dage. 
Der kan som regel skelnes mellem to typiske symptombilleder. Ved det første har hunden en 
tør hoste, som kan give den kvælningsfornemmelser og nogle gange opkast. Motion, ophidselse 
eller træk på hundens halsbånd kan sætte hosten i gang. Den anden form for hoste er en fugtig 
hoste. Hunden har feber, svingende appetit og udflåd fra øjne og næsebor. Når hunden hoster, 
kan man se på den, at det gør ondt. Dette er en mere alvorlig form for hoste hos hunde, som 
især hos hvalpe kan blive livstruende.
Der er en tendens til, at yngre hunde samt ”gamle hunde” bliver hårdere angrebet, hunde med 
højt ´”stress niveau” er også mere modtagelige. I sygdommens akutte fase og i rekonvalescens-
fasen, skal hunden holdes i ro og holdes hjemme, så den ikke smitter andre. Da mange hunde 
virker friske og ”bare hoster lidt” er der desværre mange der fortsat tager rundt i landskabet 
med den smittede hund, derved holdes smitten ved lige. Hunde kan udskille smitstofferne i 
mellem 8 og 14 uger.
Hunden skal tilses af en dyrlæge inden behandling, for at udelukke, at der kan være andre år-
sager til hosten eller nysen f.eks. dårligt hjerte, et fremmedlegeme, kræft eller andet. Der behan-
dles evt. med hostestillende medicin ved tør hoste eller med antibiotika, hvis der er mistanke 
om begyndende lungebetændelse. Den vigtigste behandling er ro. Dvs hunden kun luftes for at 
besørge, og bliver hjemme fra træning typisk til den har været hostefri i 2 uger. Anstrengelse af 
lungerne i den akutte fase kan føre til lungebetændelse og lungeskader.
Det er muligt at vaccinere mod kennelhoste. Der er injektions vacciner, der indeholder Parain-
fluenza (Pi) og giver derved god beskyttelse mod virusdelen. Det er desuden muligt at beskytte 
hunde mod bakteriedelen Bordetella Bronchiseptica (BB) via en næsevaccine. Næsevaccinen er 
en såkaldt ”levende” vaccine, og kan give lette symptomer på næseflåd efter vaccination. Men-
nesker kan også blive smittet med Bordetella og få influenzalignende symptomer. Kennelhoste 
vacciner skal gives hvert år, nogen mener endda næsevaccinen bør gives 2 xårligt. Ved højt 
smittepres eller nedsat imunforsvar kan vaccinationen gennembrydes, hunden vil dog som regel 
få et mildere sygdomsforløb.
Med mindre der opstår voldsomme bakterieinfektioner i forbindelse med kennelhosten, vil 
hunden komme sig fuldstændig, men den kan være træt og ikke træningsegnet i 4-6 uger.

Kirsten Rübner-Petersen, Dyrlæge

Kennelhoste
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BIR (bedst i race) blev DK08983/2014 Gismo 
og BIM (bedst i modsat køn) blev DK17509/2013 MARKPR Lille Rev’s Ena
STORT tillykke til dem begge.

RESULTATER 
Fuldbrugsprøver

DMK har stort jubilæum i 2018. 50 års jubilæum!! 
Peter Katholm, der har overtaget vores arkiv, har i den forbindelse fundet nogle gode artikler 
fra “gamle dage”, der tåler genoptryk. 

Paul Jensen var dansker, der emigrerede i starten af 1970’erne til USA, hvor han fik stor 
betydning for avlsarbejdet af Kleiner Münsterländer og racens udbredelse i Nord Amerika. 
I 1993 var han medstifter SMCNA (Small Munsterlander Club of North America). Han 
nævnes fortsat på SMCNAs hjemmeside og udgav i 2007 sammen med Don Knaus bogen 
”The Small Munsterlander -- A Breed Apart”. Paul har skrevet nedenstående:

LIDT FRA DMK’s ARKIV

At få en præmiering på en fuldbrugsprøve er altid en stor præstation. 
Den tyske VGP prøve, minder noget om den danske fuldbrugsprøve. 
Der er markdelen ikke med, men det gør den absolut ikke lettere at gennemføre.

VGP Prøven i Lürschau Schleswig Holstein 21-23 Oktober 2016

Elverdams Felix, E&F: Heinz-Peter Eggeling, 306 Point. 1 præmie og vinder af 
prøven i Lürschau. 
Elverdams Fenja, E&F:Lars “Sigurd” Vandborg, 300 Point, 2 præmie.
Gråsidingens Arlina, E&F: Søren Olsen, 290 Point, 3 præmie. 

Tillykke til alle tre med præmieringerne!
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KLEINER MÜNSTERLÄNDER

af Paul Jensen (sidst i 1970’erne) - Uredigeret

Edmund Lons kaldte Kleiner Münsterländeren for Heidewachtel. Det var i 1921. Han 
kendte denne race og dens fremragende jagtegenskaber fra sin tid som jagtbetjent. Denne 
gamle Heidewachtel var blevet avlet af private familier med det formål at vedligeholde ren 
linieavl og undgå sammen blanding med andre, lignende racer.

Lons fandt frem til, at der var blevet avlet to linier omkring Münster i Tyskland. De blev 
kaldt “Dorsten” (efter landsbyen) og “Heitman” (efter hovedavleren). Oprindeligt kom 
disse hunde fra samme slægt; der er kun få timers kørsel mellem de steder, hvor avlerne 
bor. Imidlertid fandt der i mange år ingen krydsningsavl sted, og de to linier udviste deres 
egne karakteristiske træk. Efter at Wohlberg, en jagtbetjent, som havde Dorsten-linien, 
opdagede Heitman-linien, begyndte krydsningerne. Alt afkom af i dag kan vise begge 
liniers træk.

Heidewachtels forfædre var hunde af kødjægere, folk for hvem jagt var både hobby og in-
dtægtskilde. Jægerens hovedbytte var harerne på hederne, som betalte jagtretten og gav et 
pænt overskud. Hver hare blev talt som penge, én hare svarede til én dags betaling. Det var 
selvfølgelig vigtigt for disse “professionelle” jægere, at de fik så mange harer som muligt. 
De havde brug for en hund til at sikre, at der ikke blev efterladt anskudte harer på marken.

Heidewachtel var perfekt til dette job. Deres evne til at finde anskudt vildt, deres intense 
stand og fremragende apportevner blev kombineret i disse små, lokale, langhårede hunde.

De fleste af disse hunde forsvandt, da prisen for jagtret steg, og byboere begyndte at lægge 
beslag på arealerne. Jagt blev fra at have været en bi- eller hovedbeskæftigelse for nogen til 
en hobby for de rige.

Denne race stammer fra hunde, der har kunnet ses på malerier fra det 13. og 14. århun-
drede. Den engelske forfatter Dudly nævner en “pointing spaniel” i 1555. Forfatteren Seb-
itz bruge vendingen “wachtel-hund” i 1580 om en hund, som havde gode søgeegenskaber 
og en intens stand.

En avler ved navn Bruning havde forbedret sine hundes jagtegenskaber så meget, at Mün-
sterländeren var blevet berømt i jagtkredse i midten af 1860’erne. Hanhunde blev solgt til 
højere priser, end da de blev solgt til det hollandske hof.

I de følgende 20-30 år mistede racen sin popularitet, og den har måske endda været ved 
at uddø. Seriøs avl blev ikke startet før 1890’erne , og racen blev ikke accepteret som en 
selvstændig race før 1912, da den opnåede en standard.

Edmund Lons var den pionér, der bragte avlen ind i nutiden. Han søgte utrætteligt efter en 
acceptabel base for avlen. Under denne søgning mødte han læreren Heitman i Burgstein-
furt, som havde drevet linieavl i 40 år og kunne spore sin linie 70 år længere tilbage. Lons 
fandt andre eksemplarer på afsides liggende gårde, hvor bønderne havde holdt linien ren 
ved kun at anvende én tæve til avl og frasortere de andre. Der blev opdaget andre, kæledyr 
og jagthunde for landsbypræster og -lærere, med kælenavnet “de små magistre”.
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Lons skrev, at bønderne havde holdt deres hunde inde i huset, hvilket var usædvanligt på 
det tidspunkt. Grunden har muligvis været, at bønderne havde fundet ud af, at det ikke 
kun var en trøst for dem at have de dejlige hunde i huset, men de fik også en bedre ydelse 
fra dem som jagthunde pga. af det forhold, der udviklede sig mellem menneske og dyr i 
huset.

Avlere og ejerne af racen grundlagde i 1912 avlsforeningen Verein für Kleine Mün-
sterländer Vorstehhunde (Heidewachtel). Klubbens navn kombinerede det navn, som 
vi kender hunden under i dag, og det navn, som den var kendt under, før den blev en 
selvstændig race.

Avlsklubbens navn blev i 1949 ændret til Verband für Kleine Münsterländer Vorste-
hhund, da avlen, som jo havde været på et minimum under 2. verdenskrig, blev genopta-
get.

Eksport af racen til andre, europæiske lande havde været minimal op til 1950’erne. Der 
blev importeret og avlet nogle få hunde i Danmark sidst i 50’erne, men der var ikke den 
store interesse før midten af tresserne. I dag kan Münsterländer-klubben i Tyskland prale 
af mere end 500 medlemmer, og hunden har konstant ligget som 12.-16. mest populære 
hund i de sidste 10 år. Jeg mener, jeg så det første eksemplar i 1965, og jeg blev straks 
forelsket i hunden. Jeg bestemte mig til, at så snart jeg kunne få en jagthund, skulle det 
være en Kleiner Münsterländer. Det skete ikke før 1973, da jeg boede i USA.

Efter at vi fik vor første hund i 1973, har min kone og jeg importeret fem Kleiner 
Münsterländer fra Danmark. Vi har stadig fire af dem. Vi har fået fire kuld med i alt 25 
levendefødte hvalpe. I de sidste 1 0 år har vi ledt alle vegne efter tidligere og nuværende 
ejere af racen i Nordamerika, og så vidt vi kan se, blev den første af racen importeret til 
Nordamerika af William Ziegler i 1951. Ziegler havde været militærguvernør i de britiske 
besættelsesstyrker i den tyske delstat Niedersachsen indtil da. Han tog “Valepp” med sig 
til Edmonton, Canada. I 1960 blev Valepp afløst af “Iko vom Mühlenstein”, og i dag ejer 
Ziegler “Brando von Andel”, som han har haft i 9 år.

Nogle af de nuværende ejere og avlere har sluttet sig sammen i The Muensterlaender 
Club of North America. I klubben er både store og små Münsterländer i én klub, hvilket 
er det almindeligste uden for Tyskland. Den vigtigste forskel mellem racerne er, at den 
lille altid har været brun/hvid, medens den store er sort/hvid. Den lille er 20-22”, medens 
den store er 24-26”. Der sker selvfølgelig ingen krydsningsavl mellem de to racer.

Edmond Lons skrev i en artikel 8. december 191 2 i en artikel i Deutsche Jäger-Zeitung:

På trods af dens elegance og smukke liner har Heidewachtel ikke samme karakter som 
den engelske setter, som den ligner. Mht. type, bygning, arbejdsvaner og temperament 
er den helt anderledes. Heidewachtel er en enestående type, en hønsehund af den fineste 
slags - selv om de praktisk anlagte englændere har brugt den ved avl af sættere. Fran-
skmændene hævder, at alle settere og spaniels stammer fra Epaqneul, og at Epaqneul og 
Heidewachtel ligner hinanden meget, kan ikke nægtes. Men Heidewachtel har helt sin 
egen karakter, og der er kun få racer, hvor en sådan overvældende intelligens er kombi-
neret med en sådan loyalitet og et sådant temperament.
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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):
Hvalpe der er født:
1 han
Født: 08.09.16
Far: MARKPR Løvmosen’s Birko 
DK17694/2013
Mor: Hulbæk Fie DK05386/2010
Opdrætter: Kennel Hulbæk, Tjele
Tlf: 86652713/60887296
Email: hulbak@get2net.dk
6 hanner
Far: Uri vom Kiefernwalde DK10389/2014
Mor: MARKPR Lille Rev’s D-Bessie 
DK21232/2009
Opdrætter: Kennel Lille Rev’s, Grenå
Tlf: 42721297/22307960
Email: nielsen4@live.dk
www.kennel-lille-rev.dk
Parrede hunde:
Forventet fødsel: 22.02.17
Far: DKCH MARKPR INTCH SECH KLBCH 
Fuglevang’s Jaco DK09705/2009
Mor: Smilla dk07680/2011
Opdrætter: Morten Wohlgehagen, Esbjerg
Tlf: 60809962
Email: majasa@ofir.dk
Forventet fødsel: 27.02.17
Far: MARKPR Pluto DK17587/2014
Mor: MARKPR Cita DK01694/2013
Opdrætter: Kennel Sparvath’s, Tarm
Tlf: 40343067
Email: hj-sparvath@mail.dk
Forventet fødsel. 03.03.17
Far: MARKPR Løvmosen’s Birko K17694/2013
Mor: MARKPR Una dk18333/2013 
Opdrætter: Tommy Jørgensen, Nørager
Tlf: 29456285 / 21751487
Email: dkj1967@hotmail.dk
Forventet fødsel: 13.03.17
Far: MARKPR Illebølle’s Emil DK16235/2009
Mor: Münsterledet’s Frida DK12406/2013
Opdrætter: Kennel Illebølle, Rudkøbing
Tlf: 62571744 / 61715944
Email: illebolle@gmail.com

Forventet fødsel: 13.03.17
Far: MARKPR Hedeskov’s Guffe 
DK09329/2009
Mor: MARKPR Borremosens Patsy 
DK10066/2010
Opdrætter: Kennel Ræhrbakken, Hanstholm
Tlf: 40478422
Email: aasepeter@privat.dk
www.kennel-raehrbakken.dk
Forventet fødsel: 31.03.17
Far: MARKPR Uri vom Kiefernwalde 
DK10389/2014
Mor: Molly DK14353/2012
Opdrætter: Kennel Skårupegnens, Skaarup
Tlf: 23808067
Email: larstine@skaarupmail.dk
Forventet fødsel: 01.04.17
Far: SEJCH DKCH MARKPR INTCH SECH 
NOCH NORDCH Lokkeberget’s Igor 
N 08910/08
Mor: Emma von der Harlerhöhe 
DK20368/2010
Opdrætter: Kennel Jagthyttens, Blåvand
Tlf: 26707581
Email: mhp@esenet.dk
www.kennel-jagthytten.dk

Forventet fødsel: 05.04.17
Far: DKJCH SEJCH DKCH MARKPR Uld-
jydens Pedro DK15349/2011
Mor: MARKPR Ayla DK05874/2013
Opdrætter: Rune Riishøj, Skive
Tlf: 22848365
Email: runeriishoej@hotmail.com
www.rriishoj.dk

Forventet fødsel: 11.04.17
Far: MARKPR Bernie DK10528/2011
Mor: MARKPR Fuglevang’s Oh Daisy 
DK08858/2012
Opdrætter: Kennel Fuglejæger, Vorgod
Tlf: 29434133
Email: hnrk@outlook.dk
www.fuglejaeger.dk
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Forventede parringer:
Forventet parring: 10.02.17
Far: MARKPR Fuglevang’s Oscar K08857/2012
Mor: MARKPR Adi DK06372/2011
Opdrætter: Kennel Fyrkilde’s, Nørager
Tlf: 98651275/28570275
Email: gertgandrup@gmail.com
Forventet parring: 10.02.17
Far: Dix von der Leezener Au VDH/KLMZB 
12-0204
Mor: MARKPR Vestjyden’s Aya DK12543/2010
Opdrætter: Kennel Lajgaard, Hørning
Tlf: 41770813
Email: nls@biir.dk
Forventet parring: 15.02.17
Far: Bonzo dk07644/2008
Mor: MARKPR Asja DK05873/2013
Opdrætter: Michael Østergaard, Skjern
Tlf: 20161627
Email: dmk.kasse@gmail.com
www.minkleiner.dk
Forventet parring: 01.03.17
Far: MARKPR Løvmosen’s Dexter 
DK15556/2012
Mor: MARKPR Fuglevang’s Lucca 
DK15652/2010
Opdrætter: Thorkild Helgesen, Nørresundby
Tlf: 21215990
Email: thorkildh@ofir.dk
www.jaagerhunden.dk
Forventet parring: 01.03.17
Far: MARKPR Uri vom Kiefernwalde 
DK10389/2014
Mor: MARKPR Fuglevang’s Queen 
DK05729/2014
Opdrætter: Kennel Fuglevang, Kr. Såby
Tlf: 26201707
Email: hilmer@mail.dk
www.fuglevang.dk

Forventet parring: 01.03.17
Far: Walko vom Forstweg VDH/KLMZB 15-
0361
Mor: MARKPR Elverdams Gina DK10844/2013
Opdrætter: Kennel Borregaards, Malling
Tlf: 29227597
Email: Flemming.b.andersen@jci.com

Forventet parring: 01.03.17
Far: DKSCH MARKPR Aldo vom Sperlingshof 
DK09341/2011
Mor: MARKPR Tjille DK05769/2012
Opdrætter: Kim Pedersen, Aakirkeby
Tlf: 21204231
Email: kpe@nst.dk
www.born-kleiner.dk
Forventet parring: 01.03.17
Far: MARKPR Vito DK18331/2013
Mor: MARKPR Wilma DK15373/2013
Opdrætter: Palle Myrdal Jensen, Skanderborg
Tlf: 28447700
Email: palle.m.jensen@hotmail.dk
Forventet parring: 01.03.17
Far: DKJCH DKCH MARKPR INTCH 
SECH NOCH NORDCH KLBCH Rico 
DK06374/2011
Mor: MARKPR Uldjydens Sikki DK04761/2013
Opdrætter: Ellen Greve, Værløse
Tlf: 21766948
Email: ellen-g@post4.tele.dk

Forventet parring: 01.03.17
Far: SEJCH DKCH MARKPR INTCH SECH 
NOCH NORDCH Lokkeberget’s Igor N 
08910/08
Mor: MARKPR Løvmosen’s Senta 
DK18069/2013
Opdrætter: Morten Andersen, Østbirk
Tlf: 25134709
Email: morten28-04-06@hotmail.com

Forventet parring: 15.03.17
Far: Pixer Jixer V: D: Chesannehof 
NHSB2897146
Mor: MARKPR Bonny DK07826/2010
Opdrætter: Rasmus Thuesen, Ribe
Tlf: 22742654
Email: Thuesen@edome.dk

Forventet parring: 15.03.17
Far: MARKPR Dinus DK15369/2013
Mor: MARKPR Vigga DK18332/2013
Opdrætter: Uffe Friis Sørensen, Odder
Tlf: 86558070 / 22611042
Email: solvejg@noelev.dk

..med flere - se mere på hjemmesiden.

HVALPE NYT
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HANHUNDE
I det omfang, der er plads til det i de kommende blade, vil der være en kort præsenta-
tion af de forskellige hanhunde på DMK’s hanhundeliste. Det er ejerne selv, der har 
skrevet teksten. 
Hundene bliver præsenteret i tilfældig rækkefølge, efterhånden som jeg modtager 
teksterne fra hanhundeejerne. 
Tag godt i mod dem. Det er skønne hunde, der alle har præsteret flot. 
Sussie Mattsson

DKCH, DKJCH, SEJCH, 
MARKPR Uljydens Pedro 
DK15349/2011

Mit største ønske var at få en hvalp efter DKJCH HORSIA’S MIKI. 
Det skulle vise sig, at det ikke var så nemt. En artikel i Münsterländeren dec. 2010 
skrevet af Sussie Mattsson og en opringning fra Ronald Jensen om en parring gav pote 
og Pedro kom til verden.

Pedro har opnået mange fine resultater i Danmark, Tyskland og Sverige. Blev den første 
Kleiner i Danmark der blev Svensk Jagtchampignon. I Tyskland blev han bedste hund 
både på HZP og VGP. Blev samtidig også bedste schweiss hund på VGP.

Den første schweiss prøve på 3 timer/400 m fik Pedro 1. præmie, pokal og prøvens 
bedste hund kun 8 mdr. Han har også bringsel rappotering. 
Vi mangler stadigvæk 1000 m 20 timer.

Blev årets Münsterländer i 2013 og modtog præstationspokalen i 2014.
På fuldbrugsprøve efteråret 2014 opnåede Pedro en 1. præmie og blev som den yngste 
Kleiner DKJCH  3år og 2 mdr.

Styrker: Er meget nem at komme ind 
til og har derfor været nem at dresserer.
Svagheder: Tager ræven i halen. (blev 
bidt af en skadet ræv som hvalp)
Særheder: Er utrolig ”far syg” - han kan 
ikke undvære mig.

Mvh.Hans Lau.
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Ifølge klubbens avlsregler er nedennævnte hunde optaget på DMK’s hanhunde-
register. Det skal understreges, at egnede hanhunde, ud over de på listen værende, 
kan benyttes, såfremt de opfylder betingelserne vedr. HD og jagt/prøver. 
Se mere på www.dmk-online.dk

Henvendelse om parring skal ske til én af klubbens avlsvejledere:

Palle Jørgensen tlf.: 62571744/61715944 mail: illebolle@gmail.com 
Pernille Legind  tlf.: 29924509 mail: pernillelegind@hotmail.com
Jytte Th omsen tlf.:97429296 mail: jyttedmk@gmail.com

 Aiko   DK08895/2012 Niels Kraemer, Rønne
DKJCH Aslan   22267/2006 Niels Lauge Laugesen, Helsingør
DKCH Cosmo   DK01693/2013 Leif Hansen, Haderslev
 Dosty   05431/2006 John Bang Mathiasen, Holstebro
DKCH, DKJCH Fuglevang’s Jack DK09707/2009 Peter W Jürgensen, Vejle
DKCH, INTCH Fuglevang’s Jaco DK09705/2009 Per Madsen, Esbjerg
 Fuglevangs Oscar  DK08857/2012 Freddy Pedersen, Kolding
 Fuglevang’s Q-Charlie DK05724/2014 Jakob Lytken Holdt, Kolding
 Gråsidingens Xenofon DK09677/2010 Gunner Bertelsen, Fredericia
 Hakkiokankaan Bob DK07658/2010 Jesper Ibsen, Slangerup
 Harry    DK14960/2009 Michael Bjerregaard, Kjellerup
 Hedeskov’s Cilas  09112/2006 Flemming Kristensen, Solbjerg
 Hedeskov’s Guff e  DK09329/2009 Jette Andersen, Horsens
DKJCH Horsia’s Miki  11039/2006 Hans Lau Jensen, Silkeborg 
 Hulbæk Jes  DK04815/2011 Jørgen Kristensen, Randers Ø
 Illebølle’s Emil  DK16235/2009 Peter Malle Kristensen, Aarhus V
 Jagthyttens Heiko  DK16810/2012 Mogens Halkjær, Blåvand
DKCH, SEJCH Lokkeberget’s Igor N08910/08 Pål Toresen, Ytre Enebak, NO
 Løvmosens Dexter DK15556/2012 Svend Erik Sørensen, Viuf
DKJCH Nesko V.H. Eichengrund DK04215/2009 John Hilmer Hansen, Kr. Såby
 Pluto   DK17587/2014 Heidi Pedersen, Esbjerg
DKJCH, DKCH, INTCH Rico DK06374/2011 Jan L. Larsen, Nibe
 Th yboen’s Patrik  DK09644/2007 Finn R. Pedersen, Th isted
DKCH, INTCH Uldjyden’s Cato DK07224/2008 Eigil Th omsen, Holstebro 
DKCH, DKJCH Uljydens Pedro DK15349/2011 Hans Lau Jensen, Silkeborg
 Uri Vom Kiefernwalde DK10389/2014 Egon Møller Jensen, Hejls

DMK’s Hanhundeliste

DKCH, SEJCH Lokkeberget’s Igor N08910/08 Pål Toresen, Ytre Enebak, NO
 Løvmosens Dexter DK15556/2012 Svend Erik Sørensen, Viuf
DKJCH Nesko V.H. Eichengrund DK04215/2009 John Hilmer Hansen, Kr. Såby
 Pluto   DK17587/2014 Heidi Pedersen, Esbjerg
DKJCH, DKCH, INTCH Rico DK06374/2011 Jan L. Larsen, Nibe
 Th yboen’s Patrik  DK09644/2007 Finn R. Pedersen, Th isted
DKCH, INTCH Uldjyden’s Cato DK07224/2008 Eigil Th omsen, Holstebro 
DKCH, DKJCH Uljydens Pedro DK15349/2011 Hans Lau Jensen, Silkeborg

 Fuglevang’s Q-Charlie DK05724/2014 Jakob Lytken Holdt, Kolding
 Gråsidingens Xenofon DK09677/2010 Gunner Bertelsen, Fredericia
 Hakkiokankaan Bob DK07658/2010 Jesper Ibsen, Slangerup
 Harry    DK14960/2009 Michael Bjerregaard, Kjellerup
 Hedeskov’s Cilas  09112/2006 Flemming Kristensen, Solbjerg
 Hedeskov’s Guff e  DK09329/2009 Jette Andersen, Horsens
DKJCH Horsia’s Miki  11039/2006 Hans Lau Jensen, Silkeborg 
 Hulbæk Jes  DK04815/2011 Jørgen Kristensen, Randers Ø
 Illebølle’s Emil  DK16235/2009 Peter Malle Kristensen, Aarhus V
 Jagthyttens Heiko  DK16810/2012 Mogens Halkjær, Blåvand
DKCH, SEJCH Lokkeberget’s Igor N08910/08 Pål Toresen, Ytre Enebak, NO
 Løvmosens Dexter DK15556/2012 Svend Erik Sørensen, Viuf
DKJCH Nesko V.H. Eichengrund DK04215/2009 John Hilmer Hansen, Kr. Såby
 Pluto   DK17587/2014 Heidi Pedersen, Esbjerg
DKJCH, DKCH, INTCH Rico DK06374/2011 Jan L. Larsen, Nibe

 Uri Vom Kiefernwalde DK10389/2014 Egon Møller Jensen, Hejls
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DMK’s BESTYRELSE DMK’s UDVALG
Se DMK’s udvalg på www.dmk-online.dk

DMK’s AVLSVEJLEDNING
Kleiner Münsterländer:

Palle Jørgensen, Illebøllevej 38, 5900 Rud-
købing
61 71 59 44, illebolle@gmail.com

Pernille Legind, Brohusgade 11 st.th, 2200 
Kbh. N.
29 92 45 09, pernillelegind@hotmail.com

Jytte Thomsen, P.O. Pedersensvej 5, 7500 
Holstebro
97 42 92 96, jyttedmk@gmail.com

Grosser Münsterländer:

Jan Nielsen, Kobjergvej 1B, 7190 Billund
76 71 90 76/23 10 46 18, ljl@email.dk

DMK’s ARKIV 1968-96
Peter Katholm, Kirsebærvej 22, 7800 Skive
21 34 16 60, katholm@privat.dk

AKTIVIST OMRÅDERNE
Aktivist områderne på de følgende sider, 
kan altid kontaktes for at høre om planlagte 
træninger eller aktiviteter. 

Selv om der ikke er noget nævnt i bladet, kan 
der jo godt være kommet nogle nye arrange-
menter til siden. 

Eller der kan arrangeres ekstra træning, hvis 
der er nok, der er interesseret.

Se mere i “Aktivisten” side 10-18. 

Formand: Rune Riishøj
Over Spangen 6, 7800 Skive
22 84 83 65, riishojdmk@gmail.com

Næstformand og kasserer:
Michael Østergaard
Skovtoften 10, 6900 Skjern
20 16 16 27, dmk.kasse@gmail.com

Medlem: Morten Vestergaard
Flådevej 25, 4040 Jyllinge
41 93 97 11, morten@vestergaard.at

Medlem: Thomas Elgaard Nielsen
Egernleddet 2, 3660 Stenløse
30 84 24 89, 
thomas.elgaard.nielsen@gmail.com

Medlem: Susanne Holst
Svishavevej 61, 5330 Munkebo
40 79 70 05, susanne@svishave.dk

Supp. Jylland: Peter Katholm
Kirsebærvej 22, 7800 Skive
21 34 16 60, katholm@privat.dk

Revisor: Christian Nøhr Hansen
Gundestedvej 17, 4330 Hvalsø
23 30 36 87, cnh@post.tele.dk

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

Revisorsuppleant:
Egon Møller Jensen
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Københavns Området
Formand: Richard A. Møller
Vibemosen 44, 2670 Greve Strand
21 45 62 44, rmgtoprmg@gmail.com
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, ubp@pedersen.mail.dk
Øvrige: Jens Hejndorf
Hjørnager 18R, 2650 Hvidovre
23 66 43 75, jensheindorf@live.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, olsen.danmark@gmail.com
Svend-Erik Nygaard
Willemosegade 81, 2. tv, 2100 Kbh. Ø
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, thomas.elgaard.nielsen@gmail.
com

Odsherred Området
På grund af manglene hunde er der ingen 
aktiviteter i området. 
Vi er dog stadig en håndfuld der mødes med 
vores små hunde.
Så hvis du er flyttet til området 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

Roskilde-Hvalsø 
Området

Formand og Kontaktperson: 
Christian Nøhr Hansen
Svanevej 39, 4000 Roskilde
23 30 36 87, cnh@post.tele.dk
Øvrige:
Michael Pedersen
Gårdvejen 2, 4500 Nykøbing Sj.
25 17 60 74, michael.j@pedersen.mail.dk
Arne Nielsen
Fredensvej 17, 4295 Stenlille
kennelfredensvejs@privat.dk

Holstebro Området
Kasserer/kontaktperson:
Flemming Helgesen
Nordsvinget 4B, 7500 Holstebro
60 64 55 07
Anders P. Christensen
Grønningen 2, 6969 Ulfborg
97 49 25 39, anders.homann@mail.dk

Storstrøms Området
Kasserer/kontaktperson:
Niels-Henrik Christiansen
Fensmarksvej 21, 4160 Herlufmagle
20 24 01 45, kragh.christiansen@mail.tele.dk

Århus Området
Kontaktperson: Pia Nielsen
Slettenvej 12, 8586 Ørum Djurs
86 33 91 76, hundeweb@gmail.com

Sønderjyllands Området
Kontaktperson: Charlie Lemtorp
Sydvej 2, 6470 Sydals
51 88 20 07, cl@energicharlie.dk
Øvrige: Ulla H. Petersen
Skolegade 27, Guderup, 6430 Nordborg 
30 23 97 74, jkp@danportal.dk
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Fyns Området
Kontaktperson: Lars Pedersen
Østergade 7, 5881 Skårup
23 80 80 67, larstine@skaarupmail.dk
Øvrige:
Birger Weinholdt
Lupinvej 85, 5210 Odense NV
22 19 15 25, bgw@talnet.dk
Per Fischer Hansen
Espestok 66, 5210 Odense NV
51 82 22 72, hellhansen@vip.cybercity.dk
Michael Larsen
Elmevej 28, 5210 Odense NV
25 67 51 43, l-michael@jubii.dk
Lars Th unberg
Bønderskovvej 1, 5550 Langeskov
22 11 21 44, larsthunberg@email.dk
Kjeld Larsen
Freltoft evej 71, 5792 Årslev
51 58 39 02, larsen.kjeld@outlook.dk
Tom Kjeldsen
J L Heibergsvej 87, 5230 Odense M
60 75 40 73

Vejle-Horsens Området
Kontaktperson: Nicole L. Solgaard
Risvangen 9, 8362 Hørning
29 90 36 13, solskin40@icloud.com
Kasserer: Jette O. Andersen
Gl. Egebjergvej 31, 8700 Horsens
28 25 24 40
Øvrige: Henning A. Pedersen
42 19 00 39, horsia@stofanet.dk
Hans Lau
Sinding Hedevej 45, 8600 Silkeborg
42 18 04 58, amelballe@dlgmail.dk
Carsten Trøjborg
Gl. Egebjergvej 31, 8700 Horsens
20 62 70 02
Tommy Kjær
Hovmarksvej 196, 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

Nordjyllands Området
Kontaktperson: Jens Brandt Andersen
Kystvej 118, 9490 Pandrup
20 93 16 96, jensbrandtandersen@hotmail.com
Øvrige: Th orkild Helgesen
Gustav Zimmervej, 9430 Vadum
21 21 59 90, thorkildh@ofi r.dk
Per Klemmensen
Vestermarksvej 33B, 9280 Storvorde
25 47 41 06, familieKlemmensen@gmail.com
Lasse Krogsgaard
Slettestrandvej 40, 9690 Fjerritslev
28 12 42 88, lassekrogsgaard16@hotmail.com
Heidi og Ove Ehlert Jensen
Dorfvej 50, 9330 Dronninglund
50 41 92 80, heidi_ehlert@mail.dk
Lisbeth Andersen
Kystvejen 118, 9490 Pandrup
42 16 72 76, lian9400@gmail.com
Lisbeth Tolborg
Løgstørvej 96B, 9600 Hobro
29 45 60 42

Thy-Mors Området
Kontaktperson: Carsten Mogensen Eriksen
Grønlundsvej 4, 7700 Th isted
60 65 69 90, carstenoggudrun@hotmail.com
Kassere: Finn R. Pedersen
J.P. Jacobsengade 6, 7700 Th isted
21 76 69 73, kmax@pedersen.mail.dk
Peter Ringgaard
Solbakken 12, Ræhr, 7730 Hanstholm
40 47 84 22, aasepeter@privat.dk
Lene Christoff ersen
Troldhøjvej 13, Skjoldborg, 7700Th isted
53 28 94 53, lenechristoff ersen@hotmail.com
Leif Jensen
Grønlandsvej  28, 7700 Th isted
23 35 81 98, jensen28@pc.dk

Gl. Egebjergvej 31, 8700 Horsens

J.P. Jacobsengade 6, 7700 Th isted
21 76 69 73, kmax@pedersen.mail.dk

Solbakken 12, Ræhr, 7730 Hanstholm
40 47 84 22, aasepeter@privat.dk

Troldhøjvej 13, Skjoldborg, 7700Th isted
53 28 94 53, lenechristoff ersen@hotmail.com
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Viborg Området
Kontaktperson: Tage S. Nielsen
Långawten 34, 8643 Ans By
21 22 32 62, tage@dmk-viborg.dk
Øvrige: Bjørn Toudahl
Hobro landevej 13, 8830 Tjele
25 60 88 73, bjoern@toudahl.dk
Kassere: Finn Brunsgaard Jacobsen
Løgstørvej 13, 8800 Viborg
21 77 83 51, fi nn@alfi byg.dk
Peter Sørensen 
Brandstrupvej 123, 8840 Rødkærsbro
21 19 32 33 Bogely2000@hotmail.com
Preben Jørgensen
Gl. Århusvej 240, 8800 Viborg
23 83 50 04, fenger.joergensen@mail.dk
Webmaster: Per Møller
Egernvej 18, 8680 Ry
40 85 61 43, info@dmk-viborg.dk

Herning Området
Kontaktperson: Verner Vestergaard
Nørholmvej 11, Hoven, 6880 Tarm
60 49 02 09, vvhojager@gmail.com
Jytte Th omsen
P.O. Pedersensvej 5, 7500 Holstebro
97 42 92 96, jyttedmk@gmail.com
Gustav Klemmensen
Plantagevej 6, Vorgod Østerby, 6920 Videbæk
50 95 31 01, betina-gustav@mail.dk
Gerhard Lauridsen
Kollerhus 5, 8600 Silkeborg
24 67 85 74, tollundskov@gmail.com

Henrik Søgaard Jørgensen
Hølletvej 12, 6920 Videbæk
29 43 41 33, hnrk@outlook.dk

Himmerlands Området
Kontaktperson: Tine Broen Nielsen
Nihøjevej 25, Øster Hornum, 9530 Støvring 
24 25 77 27, tinebroen@live.dk
Jan Larsen
Bakkebo 22, 9240 Nibe, 
40 37 83 28, jan.dorthe@mail.dk

Esbjerg Området
Kontaktperson: Per Madsen
Lykkegårdsvej 14-0, 6700 Esbjerg
23 27 71 90, jp.madsen@esenet.dk
Mona H. Storgaard
Karl Jensens Vej 16, 6731 Tjæreborg
21 92 00 30, jagtlysten@gmail.com
Heidi Pedersen
Lykkegårdsvej 10c, 6700 Esbjerg
heidi.dmk.esbjerg@gmail.com

Nordsjællands Området
Niels Laugesen 
Gefi onsvej 78, 3000 Helsingør
31 22 30 69, sleiny2k@gmail.com
Jan Heimann
Gl. Hellebækvej 55, 3000 Helsingør
29 49 99 24, jheimann@microsoft .com

Bornholm 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

Aktivgruppe for Grosser
Jan Nielsen, Kobjergvej 1B, 7190 Billund
23 10 46 18, ljl@email.dk

Heinrich Andersen, Holstebrovej 117, 
6980 Tim, 22 64 64 04, 
heinrichandersen@live.dk

Finn Nederby, Ringkøbing, 22 36 33 83, 
fn@soems.dk

Kim Bundgaard, Th yborøn, 22 43 69 26, 
kim_bundgaard@hotmail.com
Kim Bundgaard, Th yborøn, 22 43 69 26, 
kim_bundgaard@hotmail.com



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


