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Münsterländeren

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 re-

daktøren. Stoffet foretrækkes leveret i et gængs format (f.eks. Word).  

Billeder vedhæftes separat i højest mulig opløsning.

Ansvarshavende redaktør

Rune Riishøj
Over Spangen 6
7800 Skive
T: 22 84 83 65 

Redaktør:

Sussie Mattsson
Langholmvej 26
5592 Ejby
T: 40 36 16 35  
E: langholmgaard@gmail.com

Redaktionen modtager meget gerne indlæg 
og artikler til udgivelse. 

Tryk: 

NybækGrafisk
Oplag: 1.000 stk

Information

Sidste frist for indlevering af materiale til næ-
ste udgave er den 1. november 2017. 
Ansvarshavende i henhold til presseloven.

Meningsbevarende citater og gengivelser er 
tilladt, men kun med kildeangivelse.

Postgiro nr: 3 13 18 90
Blad nr: 9543

DMK har 50 års jubilæum i 2018. - Det skal fejres!  

Derfor bliver der blandt andet, til alle arrangementer i DMK regi hen over 

forår og sommer, solgt lodder til jubilæumslotteriet! Et stort lotteri med flotte 

præmier, der bliver udtrukket til holdapporteringen på Bygholm. 

Der vil også til disse arrangementer blive uddelt et specielt jubilæums blad. 

Glæd jer! Det bliver et spændende år med gode initiativer.

Forsidebillede: Münsterländeren er en vandhund.
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Formanden har ordet

Sommeren er ved at være slut og jagtsæsonen er nært forestående. En jagt-

sæson der altid er ventet med længsel. 

Mange af Jer medlemmer har deltaget i 
træningen i et af aktivistområderne, andre har 
måske benyttet den lokale jagtforening. 
Uanset så er jagtsæsonen dér, hvor vi skal 
vise vore skønne hunde frem og samtidig 
vise, hvad de har lært i det forgangne år. 
Den danske jagt tilbyder mange muligheder, 
der passer skønt til vores alsidige stående 
münsterländere. 
Ande- og gåsejagten når solen går i hi, 
bekkasinjagten på de fugtige enge, drivjagten 
i den falmende skov eller måske fasanjagten 
som driver, apportør eller med en håndfuld 
bekendte i efterafgrøderne eller roerne som 
stående hunde eller i skoven efter snepperne. 

Sensommeren og efteråret er normalt et travlt 
tidspunkt som jæger og ”hundemand”, men 
husk, at fra september er der ligeledes mu-
lighed for at komme ud og få afprøvet Jeres 
hunde på jagtrelevante prøver. Hvad enten 
det er på AT (avlstest), markprøver, brugs-
prøver, fuldbrugsprøver, ræveslæb, schweiss 
eller måske den spændende skovprøve, så 
giver prøverne mulighed for at få afprøvet 
hundene i forskellige discipliner.

Tak for opbakningen til generalforsamlingen 
og tak for de konstruktive inputs og diskussio-
ner i forbindelse med revision af vedtægterne, 
der blev enstemmigt vedtaget. Selvom dagen 
blev lang, opnåede vi et solidt oplæg til nogle 

stærke vedtægter. 
Fra den 1. september til den 30. september 
2017, foretages der en elektronisk urafstem-
ning, hvor jeg håber I vil give Jeres mening til 
kende.

Knæk og bræk til alle i efteråret.

Med venlig hilsen
Rune Riishøj

Foto: Heidi W. Pedersen
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Urafstemning - Vedtægtsændringer

På DMK’s generalforsamling den 10. juni 2017 blev forslag til nye vedtægter 

fremlagt, tilrettet og enstemmigt vedtaget. Efterfølgende er de nye vedtæg-

ter godkendt af DKK’s Lovudvalg.

Inden de nye vedtægter kan træde i kraft, skal 
vedtægterne stadfæstes ved urafstemning 
med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Urafstemningen foretages elektronisk i perio-
den 1. september - 30. september 2017.

Vejledning til den elektroniske afstemning 
vil sammen med de nye vedtægter fremgå 
af DMK’s hjemmeside fra den 1. september 
2017. 

Medlemsnummeret, som fremgår af adresse- 
labelen bag på dette nummer af Münsterlän-
deren, giver adgang til urafstemningen. 

Hvert enkeltmedlem har én stemme, mens et 
husstandsmedlemsskab giver adgang til to 
stemmer.

Medlemmer, som ikke har mulighed for at 
afgive deres stemme elektronisk, kan inden 
den 1. september 2017 rekvirere en fysisk 
stemmeseddel hos Peter Katholm på tlf. 
21341660 eller på katholm@privat.dk. 

Eventuelle spørgsmål vedrørende urafstem-
ningen kan ligeledes rettes til Peter Katholm. 

Spørgsmål, som måtte have almen interesse 
for DMK’s medlemmer, vil efter aftale med 
spørgeren blive bragt på DMK’s hjemmeside.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at 
deltage i urafstemningen.

Resultatet af urafstemningen vil blive bragt på 
DMK’s hjemmeside umiddelbart efter afstem-
ningsfristens udløb.

Vi kan så meget mere, hvis vi går i samme retning
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Q-weekend d. 22 og 23 september 2017

Afholdes i Ribe

En hyggelig weekend kun for Q-hundefører 
står for døren.
Programmet er ikke endelig fastlagt og I må 
vente med at få stillet jeres nysgerrighed. 
Men en ting er HELT sikkert, vi glæder os så 
meget til at se jer alle.

Afholdes på adr.: Ll Roagervej 31, Roager 
6760 Ribe.

Fredag den 22. september 2017

-	 Kl.	09.00	starter	vi	med	kaffe/te	og	
rundstykker samt arbejdsplan for weekenden
- Kl. 10.00 vil Kenneth Hansen fortælle lidt 
om markarbejdet og teori.
- Kl. 11.00 går vi i marken
 Her kommer fotograf Ragno Nero som vil 
tage nogle gode action billeder af vores
	 hunde	og	efterfølgende	nogle	”profilbille-
der”, hvis dette ønskes. 
 Billederne kan efterfølgende købes til 
super priser.
- Kl. 14.00 frokost med sandwich
- Kl. 15.00 fortsætter med marktræning
- Kl. 17.00 ca. begynder vi at slå telte op, 
opstart af grill osv. 
- Ca. kl. 19.00 overraskelse

Lørdag den 23. september 2017

- Kl. 08.00 morgenmad
- Kl. 09.30 Gram Hundecenter - Øvelsen 

bliver: Gå pænt og kropskontrol
- Kl. 13.30 frokost med sandwich
- Kl. 14.00 Nose work
- Kl. 16.00 - 17.00 afslutning og evaluering

OBS Program er ikke endelig fastlagt!

Pris for denne weekend: ca. kr. 950,- (betales 
ved tilmelding) /Mobilepay 29903613
Prisen er inkl. alle trænere, vildt, ophold, 
mad og drikke øl/vand - dog undtaget vin og 
stærke drikkevarer.

Tilmelding til: Nicole - nls@biir.dk / mobil: 
41770813

Med venlig hilsen 
Jannie Mikkelsen Thuesen
Nicole Lajgaard Solgaard
Mona Horsted Storgaard

Bemærk: INGEN HUNDE INDENFOR OG 
HUNDE I SNOR PÅ ADRESSEN

Ren hygge til Q-weekend
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DMK Aktivistmøde lørdag d. 22/04 2017

Afholdt i Brenderup, Fyn. 

Alle aktivister var tilbudt at deltage i aktivistmøde for at få en status på 

områderne, men bestemt også for at få afklaret hvad aktivisterne har brug 

for. Bevæger vi os den “rigtige vej” som DMK aktivister? Alt det arbejde som 

bliver udført, undervisning osv, bliver det understøttet af bestyrelsen, og 

hvad med af DMK medlemmerne?

Agendaen var følgende:

*Udvalg og arbejdsgrupper under DMK
*DMK´s hjemmeside og muligheder
*Introduktion til DMK´s uddannelse
*Aktivistsområderne
*Aktivistsdag fremadrettet

Udvalg og grupper

I	DMK	findes	i	dag	10	udvalg	og	arbejdsgrup-
per, som har til ansvar at hjælpe og være 
drivkraft for DMKs tilbud og aktiviteter. Der er 
ingen tvivl om at vi kan blive bedre og frem-
adrettet vil der blive mere aktivitet og uddan-
nelsesudvalget er trukket i arbejdstøjet igen, 
hvor Morten Vestergaard tiltræder i gruppen 
igen.

Det skal bemærkes, at DMK afholder stort 
jubilæum i år 2018, hvor der er brug for ekstra 
hænder og kommer til at ske tiltag.

Hjemmesiden

Alle	aktivister	fik	gennemgået	DMK’s	hjem-
meside og mulighederne for selv at kunne 
lave rettelser samt lægge aktiviteter op på 
hjemmesiden.

DMKs uddannelse.

1. grunduddannelse blev gennemført i år 
2013.
Tilbudt igen i år 2014, men desværre kun 1 
tilmelding og tilbagemeldinger om, at der ikke 
var behov.
På mødet blev det besluttet, at DMK skal 
have egen instruktøruddannelse bestående 
af:
 Grundkursus (Lydighedstræning/Instruk-
tørkursus)
 Specialkurser ( eks: Schweiss, Mark og 
Apportering)

DMK’s bestyrelse vil styrke vores kurser med 
nok tilmeldinger ved at kunne udbyde eller 
lave et samarbejde med andre specialklub-
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ber.
Vores uddannelser er skræddersyet til vores 
stående hund og klar til at kunne afholdes 
igen.Der meldes, at der er behov for uddan-
nelse og specialkurser for at kunne være 
endnu bedre ude på vores træningspladser.

Aktivistområderne

Hvad sker der ude i områderne og hvordan 
kan vi blive endnu bedre og ikke mindst fast-
holde vores medlemmer?

Landkortet kom frem, hvor der blev taget 
stilling til ønskerne fra de respektive områder 
om navneændring og områdeopdeling af 
medlemmerne.
I fremtiden vil medlemmerne opleve at 
områderne bliver mere tidsvarende til år 2017. 
Herunder navne ændringer, der passer bedre 
til de aktuelle områder. 

Der var ønske både fra Bestyrelsen og 
aktivisterne om mere kontakt til alle vores 
medlemmer.
Et nyt tiltag bliver hvalpetræf i de respektive 
områder eller på tværs af de nærliggende 
områder.

Aktivisterne ønsker at fastholde nuværende 
tilbud men nye tiltag kommer til at se dagens 
lys, herunder:
*Weekendkurser i forskellige ting/emner
*Q-weekend afholdes af Nicole Lajgaard 
Solgaard i år 2017
* NYT!!! Herre Weekend
* Holdapportering som er et fantastisk arran-
gement, som har stor deltagelse mellem 80-
110 hunde med hundefører en hel weekend. 
Der er plads til alle og endelig kom, se og vær 
en del af festen.

En stor bøn fra hele landet af aktivister er, at 
vi kan altid bruge en ekstra hånd. 
Har du tid og lyst til at gøre en forskel, endelig 
meld dig til aktiviteterne, men også gerne 
som kommende underviser/instruktør eller 
hjælper.

Alle tog hjem fra denne skønne solskinsdag 
med energi og viden om, at det bliver endnu 
sjovere, spændende og ikke mindst en spæn-
dende fremtid som hundeejer for en Grosser 
eller Kleiner Münsterländer.

Nicole Lajgaard Solgaard
Kontaktperson/aktivist/instruktør/uddannel-
sesudvalget + Q-weekend

Alle de deltagende aktivister
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Betragtninger fra en ny hundefører

Jagt set fra sidelinjen - Ny jæger, hvem ved? - Hundefører, så absolut -  

Kleiner Münsterländer - JA!

Indgangs vinklen til dette lille indlæg, er nu 
heldigvis lang tid siden. Der var en del skriveri 
på	de	sociale	medier,	der	fik	en	lidt	forkert	
drejning i mine øjne. Skriverier der efter min 
overbevisning, blev mere skadelige end 
gavnlige. Men også til dels havde baggrund 
i en del misforståelser. Dette foregik ikke på 
foreningens facebook side, men i en anden 
privat oprettet gruppe. 

En sund forening bør kunne rumme og have 
plads	til	alle.	Jo	flere	des	bedre.	Den	skal	
kunne  favne bredt og  have en åben dialog. 
Det er vigtigt. Kun på den måde, kan man 
flytte	holdninger,	og	følge	med	udviklingen.		
Få nye medlemmer. 

Samtidig blev der spurgt fra en i bestyrelsen 
i KLM – foreningen, hvorfor man vælger at få 
en hund uden papirer. Så var det at jeg skrev 
dette.
 
Når vi møder andre hundeførere, skal vi mø-
des uden diskussion om sort og hvid avl. (Jeg 
bryder mig ikke om det udtryk, lad os kalde 
dem m/u papirer.)  Hvis man møder hinanden 
med åbenhed og god tone, holdes døren 
også åben i forhold til en holdnings ændring, 
fra at have en hund uden papirer til måske at 
anskaffe	sig	en	med	papir.

Vores/min rejse som hundeejere er præget 

af en del tilfældigheder og efterfølgende et 
aktivt valg. Jeg vil ikke kalde mig en rutineret 
hundefører eller hunde ejer. Heller ikke en 
rutineret jæger, da jeg i skrivende stund følger 
et  jagttegns kursus. 

I mine øjne kan hunden uden papirer  være 
lige så god at bruge til jagt, som en med 
papirer. Hvis den bare opfylder ejerens krav til 
hunden. For at få en god jagthund, er det ikke 
kun hundens afstamning, men i høj grad også 
træning og ejerens evner til at føre hund, der 
er med til at få det bedste frem i hunden. 
Men tænker man avl, er det vigtigt at kende 
til hundens stærke og svage sider, og det er 
derfor vigtigt at stille krav til de hunde der 
bruges til avl.   

Her i huset faldt vi for en ”stående” hund nem-
lig Kleiner Münsterländeren. Vi skal ca. 20 år 
tilbage til året 1997. Hvor der kom en ændring 
i jagtloven. Nu skulle der en hund til for selv 
at gå på jagt. Det var min bedre halvdel der 
gik på jagt.

§ 24. Ved jagt med glatløbet haglgevær på 
ikke klovbærende vildt på og fra landarealer 
og i rør- og sivbevoksninger skal egnet appor-
terende hund medbringes. 

Vi ønskede en jagthund, der skulle passe til 
den mest anvendte jagtform hos min mand, 
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en ”stående hund”. Den skulle selvfølgelig 
også kunne fungere i  familien, det var fra min 
side et meget stort must.

Kravene	til	vores	hund	har	flyttet	sig	lidt	over	
årene. Men vi er da samtidig, også blevet 
klogere på os selv og bedre til at træne med 
hunden på dens præmisser. 

Den første hund, hos os blev præget af en 
onkel der havde ”Kleiner” og vi syntes, det 
var en dejlig hund. Det samme havde en jagt 
kollega - en rigtig dygtig tæve. - Som tilfældig-
vis havde hvalpe på det tidspunkt.

Der blev ikke spekuleret i afstamning og 
papirer, hvalpene var lige der, og tæven var 
god på jagt, altså var vores krav opfyldt på 
det tidspunkt. Så vores første Kleiner blev 
Taja: Ja impulskøb – måske.  Men jeg husker 
hende selvfølgelig kun som fantastisk over 
for børnene. Hun lystrede godt, hun hentede 
avisen ved vejen, og nogle gange også na-
boens. Som jagthund hun kunne apportere, 
havde	fin	hals	på	kontakt	med	løbende	vildt.	
Men ville dog ikke i vand. Hun var trofast og vi 
syntes	hun	var	lærenem.	Træning	fik	vi	aldrig	
gjort noget ved. Prøver, udstilling og konkur-
rence – Nej det havde vi ikke i tankerne.  

Vi	fik	et	kuld	hvalpe	på	hende,	på	opfordring	
af førnævnte jagt kollega, han ville godt have 
en hvalp til at tage over, når hans gamle hund 
ikke kunne mere. Onklen fra Fyn lagde han-
hund til. To af Taja`s hvalpe, kom derfor videre 
til jagt kolleger. Fine hvalpe. Hun blev 12 år 
og var stadig ivrigt med på jagt til det sidste.  
Efter en fejl operation, stod vi pludselig uden 
hund. Så skulle der handles hurtigt. Mand og 

børn kunne ikke vente.

Der var dengang lang venteliste på en Kleiner 
med papirer, så engang mere vendte vi os 
til	det	”sorte”	marked	og	fik	Smilla.	Der	var	
papirer på hannen, men ikke tæven. 

Hvalpene var mest et uheld bag naboens 
hæk. Hun var ikke købt med tanke på avl og 
vi skulle ”kun” bruge hende til lidt jagt i ny og 
næ. Tomheden skulle hurtigt udfyldes. Jeg 
undersøgte dengang om det var muligt at få 
Smilla registreret på en måde, men det kunne 
desværre ikke lade sig gøre.  Er hunden en 
gang ude af registreringen, er der ingen vej 
tilbage. 

Smilla er som jagthund ok. Der var ikke tid 
til træning. Lydighed kun lidt som hvalp, hun 
halser	på	vildt	ved	kontakt,	kan	finde	anden,	
men ikke apportere, vil heller ikke i vand. Hun 
kan nemt fastholde et anskudt dyr. 

På	Smilla	fik	vi	også	et	kuld	hvalpe,	som	vi	til	
tider ser i nærområdet. Mest fordi børnene 
syntes det kunne være sjovt. Det var ikke avl, 
jeg ville nok mest kalde det formering, men af 

Smilla og Saga
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respekt for racen, og viljen til at få en hund, 
der forhåbentlig var bedre til jagt, brugte vi 
bevidst en hanhund med papirer. Så der var 
ikke nogen match i hvad hundene hver især 
evnede og var gode til, vi syntes selvfølgelig 
bare de var gode nok

For	snart	to	år	siden,	efter	flere	år	som	jæge-
rens ”kone”, tog jeg et nyt skridt ind i en helt 
ny verden - Jagt og hundetræning. 

Eftersom	det	var	tid	for	en	afløser	for	vores	
Smilla – tog vi et meget bevidst valg om 
hvalp. Efter at have gennemgået DMK s 
planlagte parringer besluttede vi os. Vi var 
heldige, at der var en tævehvalp til os. Den ny 
efterfølger er Saga. 

Tiden	havde	nu	ændret	sig,	og	målet	er	flyt-
tet. Familien består nu af ”voksne” børn, så nu 
skal vi gamle  igang med den anden ungdom. 
Der er nu tid til komme afsted til prøver, så vi 
kan få resultater på hunden. Jeg vil vide, hvad 
der er af avlslinjer i min hund, for at undgå 
indavl og de komplikationer det kan give.
   
Jeg har længe haft lyst til at prøve at træne 
med vore hunde. Med de to første blev det 
ikke til meget, men med vores nye hund, er 
det en helt anden sag. Jeg mener det ganske 
seriøst. Træning med Saga gik jeg aktivt ind 
i fra starten, hun er den første hund, der er 
købt med avl i tankerne.

Det er både hunden og jeg der skulle lære. 
Jeg	havde	aldrig	været	med	på	jagt	før	vi	fik	
Saga. Så jeg har nok været lidt af en mund-
fuld. Jeg har gerne kørt langt for at træne 
hund.	Bare	jeg	følte	vi	flytter	os,	hunden	og	

jeg. Jeg fandt et sted, hvor de ikke stillede sig 
tvivlende op, når jeg sagde jeg ikke havde 
jagttegn. Og jeg fandt nogle naboer, der også 
trænede meget målrettet, for at gå til prøver. 
Stor tak til begge! Det har været vigtigt for 
mig, som helt ny i den verden at blive mødt 
med stor gæstfrihed og vilje til at lære fra sig.
 
Det har været et fantastisk år. Jeg har været 
til de første jagthunde prøver og både haft 
succes og nederlag. Saga og jeg klikker bare 
sammen, hun har været utrolig nem, jeg hav-
de nu tiden til hende og jeg takker tit i stilhed 
avleren, for den hund han valgte til os. 

Ja selvfølgelig går der år og dage, før jeg kan 
måle mig med de mange rutinerede og garve-
de jægere og avlere. Jeg håber på at møde 
samme velvilje, som jeg har mødt indtil nu. 
Dyb respekt, når jeg ser hvad man kan opnå 
med sin hund og det samarbejde, der kan 
være imellem hund og ejer. 
  
Ofte spiller tilfældigheder ind på valget af den 
første hund, hvilken race man vælger, eller 
hvor man køber den. Ved at henvende sig 
til en registreret avler, bør der være større 
sikkerhed for at få en god hund. 
For kommende eller nuværende hundeejere 
er det vigtigt, at blive mødt med åbenhed og 
rummelighed, uanset om man har en hund 
m/u papirer. Så man føler sig velkommen til 
de aktiviteter der tilbydes i klubberne. Derved 
kan vi få fremgang i avlen og medlemmer til 
foreningen.

Ny hunde ejer 
Lisbeth Tolborg
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Holdapportering i Thy

Den 3. juni 2017 blev årets holdapportering afholdt i det utroligt smukke 

Thy. 

Weekenden var yderst veltilrettelagt, og der 
er slet ikke nogen tvivl om at Peter, Finn, Bet-
tina og alle de andre fra Thy/Mors området, 
havde ligget vandret i lang tid, for at få alt til at 
klappe. Gode arealer både til campingplad-
sen, festen og selve apporteringsprøven. Det 
er et stort 12 tal her fra!

Der var rekord mange deltagere. 29 hold i 
åbenklasse og 5 hold i unghundeklassen. 
34 hold x 4 hunde = i alt 136 hunde og deres 
fører havde taget den lange køretur til kanten 
af	Danmark.	Det	er	UTROLIGT	flot	tilslutning,	
og det er en rekord der er historisk. 

Hold fra Holland og Sverige 
var også repræsenteret, og 
det er som sædvanlig en 
fornøjelse også at se dem 
og deres hunde. Det giver 
en unik mulighed for at få 
gode kontakter uden for 
Danmarks grænser. 

Team Selvhenterne blev vinder af åbenklas-
sen, og det var faktisk meget passende, da 
der jo er tradition for at det vindende hold skal 
forsøge at arrangere næste års holdappor-
tering. Det meste af Selvhenterne er nemlig 
fra Horsens, og Horsens har for længe siden 
sagt ja til at holde holdapporteringen i år 
2018. 

2018 er jubilæumsår, og i den forbindelse bli-
ver holdapporteringen afholdt sammen med 
en jubilæums udstilling og jubilæums fest på 
Bygholm Landbrugsskole ved Horsens. 

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen 29-30 
juni 2018

Endnu en gang TAK til 
Thy/Mors området for en 
super god weekend.

Sussie Mattsson

Peter og Finn

Heja Sverige!
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Esbjerg området

Baby Motivation op til 4 mdr.
Holdet starter 17 august 2017 fra kl. 19.00 til 
19.45 V/Heidi Pedersen. Kurset kører over 5 
gange.
Holdet henvender sig til alle hvalpe op til ca. 4 
mdr. alderen, så kom blot som I er, blot husk 
masser af godbidder, legetøj, fast line, (ingen 
flexline)	og	hundeposer.	Træning	af	disse	
små hvalpe skal være en god og positiv op-
start på et langt og godt samarbejde mellem 
hund og fører, i rigtig mange år fremover. Der 
trænes med positiv indlæring, oprigtig kontakt 
og konsekvens. Du lærer som fører, at være 
tydelig og let forståelig overfor din hvalp, såle-
des fejl og misforståelser kan undgås.  På de 
enkelte træningsdage vil vi primært arbejde 
med: linjeføring, sit, bliv, indkald, kontakt og 
samarbejde mellem hvalp og fører.
•Minimum 5 deltagere, maks. 10 deltagere. 
pris 400 kr.  – mødested: Mådevej 113B, 6705 
Esbjerg Ø

Lydighed/let apportering/Bandit hold
Holdet starter 17 august 2017 fra kl. 19.15 
til 20.15 V/Per Madsen. Kurset kører over 5 
gange.
Holdet henvender sig til alle unghunde eller 
hunde der ikke tidligere har deltaget på hold-
træning. Målet med holdet er, at påbegynde 
det egentlige samarbejde mellem hund og 
fører og kræver masser af koncentration fra 
begge parter, sådan det positive samarbejde 
fremmes. Der trænes med positiv indlæring, 
oprigtig kontakt og konsekvens. Du lærer 
som fører, at være tydelig, og let forståelig, 
konsekvent og spændende, så din hund 

vælger dig frem for andre! På de enkelte 
træningsdage vil vi primært arbejde med: lin-
jeføring, sit, dæk, bliv, apportering, dirigering, 
indkald, kontakt og samarbejde mellem hund 
og fører. husk masser af godbidder, alm. line, 
hundeposer og en apporterings buk/dummy.
•Minimum 5 deltagere, maks. 10 deltagere. 
pris 400 kr.  – mødested: Mådevej 113B, 6705 
Esbjerg Ø

HUSK MEDBRING GYLDIG VACCINATI-
ONSATTEST OG FORSIKRINGSBEVIS.

Marktræning.
Onsdag 2 august 2017 kl. 16.00 i Roager V/
Rasmus Thuesen 
maks. 12 hunde, pris pr. hund 200kr., møde-
stedet oplyses ved tilmeldingen.
Torsdag 10 august 2017 kl. 16.00 i Grindsted, 
V/Jens Abildgaard 
maks. 10 hunde pris pr. hund 350kr., møde-
stedet oplyses ved tilmeldingen
(NYT: Marktræningen V/Jens Abildgaard, 
vi har fået lov at besøge Jens i år, Jens har 
både roer marker, græs/stubmarker, hvis 
søgsoplægget	skal	finpudses	lidt.	Denne	
dag er det Jens der styrer slagets gang, med 
kyndig vejledning.
Onsdag 23 august 2017 kl. 16.00 i Roager V/
Rasmus Thuesen 
maks. 12 hunde. pris pr. hund 200kr., møde-
stedet oplyses ved tilmeldingen
Onsdag 16 august 2017 kl. 16.00 i Vellerup, 
Sønderjylland V/ Jørgen Schmidt 
maks. 12 hunde. pris pr. hund 200kr., møde-
stedet oplyses ved tilmeldingen
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Onsdag 30 august 2017 kl. 16.00 i Roager V/
Rasmus Thuesen 
maks. 12 hunde. pris pr. hund 200kr., møde-
stedet oplyses ved tilmeldingen

Marktræning som afvikles som en brugs-
prøve.
lørdag 16 september 2017 kl. 08.30 i Vellerup, 
Sønderjylland V/Jørgen Schmidt 
maks. 12 hunde. pris 950 kr.

Der startes med morgenmad, hvor vi derefter 
går i marken omkring kl. 09.00, der er invite-
ret skytter som på en rigtig brugsprøve, selve 
dagen afvikles ligeledes som sådan en. Der 
kan til middag bestilles smørrebrød til gode 
priser, samt der kan købes øl/vand.

Krav til hundene er at de skal være forholds-
vis lydige, der vil til hver marktræning være 
kort instruktion omkring markarbejdet, søgs 
oplæg, fuglehåndtering, og lidt omkring 
reglerne.

ALT TILMELDING SKAL FOREGÅ VIA MAIL 
TIL: DMKESBJERG@GMAIL.COM 
Der skal indbetales til de forskellige kurser 
14 dage før opstart via konto nr. 1686-
323024655 husk skriv hvem I er, og hvilket 
hold/træning I ønsker at komme på. (ved 
afbud refunderes pengene ikke, med mindre 
holdet	aflyses,	eller	der	selv	findes	en	afløser	
til pladsen) 
(vi tager desværre ikke mobil Pay PT)

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

Øvede hunde sensommertræning
Apportering i samarbejde med Trøstrup 
Korup jagtforening.
Samme tid og sted. Pris 50 kr. pr. gang. 
Tilmelding til Per Fischer tlf. 51822272 

Bornholms 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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Vejle Horsens området

DMK Horsens afholdt d. 20 maj 2017 DJU og DMK apporteringsprøve

Der deltog i alt 10 hunde til DJU apporterings-
prøve hvoraf de 8 var anerkendte
Af Münsterlænder bestod i alt 3 hunde og 1 
uden for stambogsføring

Prøvens bedste hund med pokal blev:
Storm Dk 00852/2015 ejer og fører Birger 
Jensen-Skovgaard med 29 point.

Øvrige hunde der bestod:
Münsterdalens Dahla DK08725/2014 ejer og 
fører Thomas Hollitsch med 28 point 
Hedeskov’s Kaiser DK 11813/2015 ejer og 
fører Jørgen Lindved med 27 point
Dante ejer og fører Søren Larsen med 27 
point (ej stambogsført)

DMK apporteringsprøve deltog 2 hunde 
hvoraf 1 bestod:
Vito DK18331/2013 ejer og fører Trine Peder-
sen med 165/60 point og pokal

Storm og Birger.

De beståede hunde på DJU.

Vito og Trine.
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Viborg Området
DMK Viborg havde afslutning på forårs træ-
ningen den 21. maj 2017 på Klostermarken.
Der var mange til familie dagen i det gode 
vejr, hvor vi sluttede med grillpølser og kage.
Der var sponsor præmier fra Hike, JAFI og 
PH til vinderne og til pølseapportering og 
apportering på tid af kæmpekanin. 
Tak til dommere, hjælpere og sponsorer

Vinderne blev:

Hvalpe: (Max. 100 point)
Sneppegårdens Dundee DK17992/2016, 
John Haderslev, 85 point 2. præmie 1. vinder

Unghunde: (Max. 100 point)
Bison DK17646/2016, Jens Ole Salling, 94 
point 1. præmie 1. vinder Vandrepokal

Åbenklasse: (Max. Hovedfag 68, DMK 
prøve 176, lydighed 40, I alt 216 point)
Choppy DK16704/2013, Peter J. Sørensen, 
68-174-212 1. præmie 1. vinder Vandre pokal

Alle de deltagende hunde til afslutningen.

Onsdag d. 26/7 holdte vi afslutning på som-
mer schweiss træningen. 
7 hunde stillede til start. 6 hunde blev præmi-
eret, heraf 4 1. præmier
Stemningen på holdet har været super god, 
man har støttet og hjulpet hinanden, og fra os 
som undervisere, skal der til kursisterne være 
en stor tak for det. 
Fra klubben skal der lyde et tak til Hans Lau 
for at, han ville komme og bedømme hunde-
ne.

Deltagerne til schweiss træning.
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Københavns området

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. september.
Gebyr for kurset er for medlemmer af DMK kr. 
400 og for ikke-medlemmer kr. 450.
Kurset foregår lige i starten af Korsdalsvej, 
til venstre, når man kommer fra Roskildevej i 

Rødovre ( den gamle rideskole ).
Også her skal medbringes gyldig vaccinati-
onsattest og forsikringsbevis.
Endvidere henledes opmærksomheden også 
på at der betales første gang!

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

DMK Viborg afholdt Lokal Schweiss prøve i 
Gludsted plantage 24/7 - 2017
10 hunde deltog, 5 på 3 timer 400 meter og 5 
på 20 timer 400 meter
9	blev	præmieret,	her	af	fik	5	1.	præmie
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Prøver & præmieringer

Denne gang vil vi se lidt på startende hunde og deres præmieringsgrad 

over henholdsvis første halvår af 2017, sammenlignet med første halvår af 

2016. 

Markprøver

Unghundeklasse -  antal starter 2016 34
Unghundeklasse - antal starter 2017  73
Unghundeklasse - præ.% 2016 29,41%
Unghundeklasse - præ.% 2017 34,25%
Åbenklasse - antal starter 2016 143
Åbenklasse - antal starter 2017 141
Åbenklasse - præ.% 2016 21,68%
Åbenklasse - præ.% 2017 27,66%

DJU apporteringprøve

Antal starter 2016 65
Antal starter 2017 57
Beståelses% 2016  66%
Beståelses% 2017 61%
Point gen.snit.(beståede) 2016 24,84
Point.gen.snit.(beståede) 2017 24,40

DJ Udvidet apporteringsprøve

Antal starter 2016 38
Antal starter 2017 26
Beståelses% 2016 55%
Beståelses% 2017 77%
Point.gen.snit.(beståede) 2016 212,48
Point.gen.snit.(beståede) 2017 216,50

 

Slæb & Apportering

Antal starter 2016 12
Antal starter 2017 15
Beståelses% 2016 33%
Beståelses% 2017 53%
Point.gen.snit.(beståede) 2016 29,50
Point.gen.snit.(beståede) 2017 28,75

Se alle resultaterne på 
vores hjemmeside!

* Alle resultater er hentet fra DMK base. 
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Hvalpenyt

Leder du efter ny hvalp? Her kan du se hvilke hvalpe, der er til salg, og 

hvem der planlægger parringer. Hvalpelisten ændrer sig meget hurtigt,  

specielt antallet af de fødte hvalpe, der stadig er til salg, kan variere..  

Se meget mere på www.dmk-online.dk/avl/hvalpeliste

Fødte hvalpe til salg

Kennel Ræhrbakken, Hanstholm  1 han

Far:	MARKPR	Hedeskov’s	Guffe	DK09329/2009

Mor: MARKPR Borremosens Patsy DK10066/2010

T: 40478422 / E: aasepeter@privat.dk

www.kennel-raehrbakken.dk

Kim Jensen, Hjørring 4 hanner

Far: MARKPR Illebølle’s Emil DK16235/2009

Mor: MARKPR Lyngbylund’s Katja DK05001/2011

T: 20669928 / E: oe.hoejbjerg@jubii.dk

Jens Kristian Krogholm, Farsø 2 hanner

(Grosser Münsterländer)

Far:	Kliff	vom	Busshof	VDH/ZGM	266/08

Mor: MARKPR Baira Vom Jägerweg dk05010/2012

T: 24632496 / E: marianeogjens@gmail.com

Uffe Friis Sørensen, Odder 2 hanner

Far: MARKPR Dinus DK15369/2013

Mor: MARKPR Vigga DK18332/2013

T: 22611042 / E: solvejg@noelev.dk

Rolf Hecht Knudsen, Bogø 3 hanner

Far: MARKPR Fuglevang’s Q-Charlie 

DK05724/2014

Mor: MARKPR Bijou DK10537/2011

T: 30 34 70 69 / E: rolf.knudsen@privat.dk

Kennel Grevegården, Ålborg 1 han

Far: MARKPR Gråsidingens Xenofon 

DK09677/2010

Mor: MARKPR Chica DK07679/2011

T: 50505402 / E: info@kennelgrevegaarden.dk

www.kennelgrevegaarden.dk

Palle M. Jensen, Skanderborg 3 hanner

Far: MARKPR Vito DK18331/2013

Mor: MARKPR Wilma DK15373/2013

T: 28447700 / E: palle.m.jensen@hotmail.dk

Rasmus Thuesen, Ribe   5 hanner

Far: Pixer Jixer V: D: Chesannehof NHSB2897146

Mor: MARKPR Bonny DK07826/2010

T: 20883106 / E: Thuesen@edome.dk

Kennel Kongelunden, Dragør 2 hanner

Far: MARKPR Marco von der Günz DK03955/2012

Mor: Kongelunden Rikke DK22964/2009

T: 23730250 / E: norupsven@gmail.com

Kennel Thyboens  3 hanner & 1 tæve

Far: MARKPR Thyboen’s Patrik DK09644/2007

Mor: Fuglevang’s Laxi DK15650/2010

T: 97926873 / E: Kmax@pedersen.mail.dk

www.kennel-thyboens.dk
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Parrede hunde:

Johnny Schamaitat, Tureby  ventes ca. 29.09.17

Far: DKJCH SEJCH DKCH MARKPR Uldjydens 

Pedro DK15349/2011

Mor: MARKPR Capella vom Schlingenufer 

DK15815/2012

T: 51210594 / E: js-schamaitat@hotmail.com

Kennel Sneppegården, Læsø ventes ca. 30.09.17

Far: MARKPR Vito DK18331/2013

Mor: MARKPR Sneppegården Coco DK05720/2015

T:	23606455	/	E:	thorsenfisk@gmail.com

www.kennelsneppegaarden.dk

Hvalpe er SÅ skønne. Foto: Mona Storgaard.
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DMK’s Avlsvejledning

Ved generalforsamlingen blev en ny udvidet avlsvejledning valgt ind.  

Velkommen til Hans Lau, Kirsten Rübner-Petersen og Kenneth Hansen.

Kleiner Münsterländer:
Dyrlæge Pernille Legind, 
Brohusgade 11 st.th, 2200 Kbh. N.
T: 29 92 45 09, 
E:pernillelegind@hotmail.com

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

Hans Lau
Sinding Hedevej 45, 8600 Silkeborg
T: 42 18 04 58, E: amelballe@dlgmail.dk

Dyrlæge Kirsten Rübner-Petersen
Vester Feldborgvej 4, 7500 Holstebro
T: 97 46 86 86, 
E: Kirsten.rybner@mail.tele.dk

Kenneth Hansen
Sognevej 91, 4000 Roskilde
T: 40 77 95 53, E: mundmille@hotmail.com

Grosser Münsterländer:
Jan Nielsen, 
Kobjergvej 1B, 7190 Billund
T: 23 10 46 18, E: ljl@email.dk
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DMK’ Hanhundeliste

Ifølge klubbens avlsregler er nedennævnte hunde optaget i DMK’s hanhun-

deregister. 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: - se side 20

Aiko    DK08895/2012 Niels Kraemer, Rønne
DKJCH Aslan   22267/2006 Niels L. 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	Guffe	 	 	 DK09329/2009	 Jette	Andersen,	Horsens
Hedeskov’s Jarko   DK04780/2013 Kirsten R.-Petersen, Holstebro
DKJCH Horsia’s Miki  11039/2006 Hans Lau Jensen, Silkeborg 
Hulbæk Jes   DK04815/2011 Jørgen Kristensen, Randers Ø
DKCH 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
Thyboen’s Patrik   DK09644/2007 Finn R. Pedersen, Thisted
DKCH, INTCH Uldjyden’s Cato DK07224/2008 Eigil Thomsen, Holstebro 
DKCH, DKJCH Uljydens Pedro DK15349/2011 Hans Lau Jensen, Silkeborg
Uri Vom Kiefernwalde  DK10389/2014 Egon Møller Jensen, Hejls



22

Kontaktpersoner v. aktivist områderne

Aktiv gruppe for grossermünsterländer

Finn Nederby, Ringkøbing, 

T: 22363383, / E: fn@soems.dk

Bornholms området:

Kim Elif Pedersen, 3720 Åkirkeby 

T: 21309634 /E: kim.eilif.pedersen@brk.dk

Esbjerg området:

Mona H. Storgaard, 6731 Tjæreborg

T: 21920030 /E: dmkesbjerg@gmail.com

Fyns området: 

Lars Pedersen, 5881 Skårup

T: 23808067/E: larstine@skaarupmail.dk

Herning området:

Verner Vestergaard, Hoven, 6880 Tarm

T: 60490209 / E: vvhojager@gmail.com

Himmerland området:

Tine Broen Nielsen, 9530 Støvring 

T: 24257727 /E: tinebroen@live.dk

Holstebro området:

Flemming Helgesen, 7500 Holstebro 

T: 60645507

Københavns området:

Ulrik Bach Pedersen, 4652 Hårlev, 

T: 20205855 /E: ubp@pedersen.mail.dk

Nordjyllands området: 

Jens Brandt Andersen, 9490 Pandrup

T:20931696 / E:jensbrandtandersen@hotmail.com

Nordsjællands området:

Niels Laugesen, 3000 Helsingør

T:31223069 / E: sleiny2k@gmail.com

Odsherred området:

Lars “Sigurd” Vandborg, 4500 Nykøbing Sj. 

T: 24633387/ E: sigurd@nyka.dk

Roskilde Hvalsø området: 

Christian Nøhr Hansen, 4000 Roskilde 

T: 23303687 /E: cnh@post.tele.dk

Storstrøms området:

Claus Rosdahl, 4733 Bredeshave

T: 40 32 62 65, E: claus.rosdahl@gmail.com

Sønderjyllands området:

Charlie Lemtorp, 6470 Sydals

T: 51882007/ E: cl@energicharlie.dk

Thy Mors området:

Carsten Mogensen Eriksen, 7700 Thisted

T: 60656990 / E:carstenoggudrun@hotmail.com

Vejle Horsens området:

Nicole L. Solgaard, 8362 Hørning

T: 41770813/E: nls@biir.dk

Viborg området: 

Tage S. Nielsen, 8643 Ans By

T: 21223262, / E: tsni@mail.dk

Århus området:

Pia Nielsen, 8586 Ørum Djurs

T: 86339176/E: hundeweb@gmail.com
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DMK’s Bestyrelse

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

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

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

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

Supp. Fyn: 
Lars Thunberg
Bønderskovvej 1
5550 Langeskov
T: 22 11 21 44, E: larsthunberg@email.dk

Kasserer:
Michael Østergaard
Skovtoften 10, 6900 Skjern
T:20 16 16 27, E: dmk.kasse@gmail.com

Medlem:
Jens Brandt
Kystvej 118, 9490 Pandrup
T: 20 93 16 96, 
E: jensbrandtandersen@hotmail.com

Medlem: 
Thomas Elgaard Nielsen
Egernleddet 2, 3660 Stenløse
T: 26 30 90 26, 
E: thomas.elgaard.nielsen@gmail.com

Supp. Sjælland & Øer:
Benjamin Gunthel Hansen
Vollerupvej 69, 4400 Kalundborg
T: 31 18 22 05, 
E: madmedmere.klb@gmail.com

Lars Benjamin Jens
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Afsender: Münsterländeren v/ Sussie Mattsson, Langholmvej 26, 5592 Ejby


