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Formanden har ordet

Münsterländernes højtid 

Jagtsæsonen er Münsterländernes højtid. 
Det er deres jul omend den varer lidt længere 
end vores, og jeg håber, at de fleste af Jer 
har været ude og bruge de fantastiske hunde, 
og at I har fået nogle skønne oplevelser og 
minder.

Lige nu arbejder vi tæt sammen med ruhårs-
klubben for at få stablet en fælles uddannelse 
på benene. 
Uddannelsen kommer til at være bygget op 
omkring en grund-og jagthundeinstruktør- 
uddannelse, der bliver fundamentet for de 
efterfølgende specialinstruktøruddannelser i 
hhv. schweiss, markarbejde og apportering. 

Vi forventer at kunne tilbyde det første kursus 
i begyndelsen af det nye år. 
Uddannelsen/kursusmaterialet som schweiss- 
og markinstruktør er ligeledes igangsat. 
På nuværende tidspunkt (okt. 2017) kan 
jeg ikke kommunikere deadline for, hvornår 
de første kurser som specialinstruktør kan 
afholdes.

I 2018 har Dansk Münsterländer Klub 50 års 
jubilæum. Et flot jubilæumsår skal fejres med 
manér og med fokus på vore skønne Mün-
sterländere og sammenhold. Tak til alle Jer 
der hjælper til med at få planlagt jubilæums-
året, og jeg håber vi får et fantastisk år med 
stor deltagelse fra alle Jer medlemmer. 

Til slut vil jeg på vegne af bestyrelsen gerne 
have lov til at sige tak for et begivenhedsrigt 
år og Jeres store deltagelse i årets aktiviteter 
både i klub og områderegi. 

Tusind tak til alle Jer aktivister i områderne, 
for det store arbejde I år efter år præsterer, 
samt det sammenhold I er med til at skabe 
både i områderne og i klubregi.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt 
nytår til Jer og Jeres familier.

På vegne af bestyrelsen
Rune Riishøj
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Invitation til DMK’s landsudstilling 
lørdag 27. januar 2018 

Geldsted Hallen., Sportsvænget 3, 5591 Geldsted

Udstillingen afholdes i år i nye lokaler.
Bedømmelsen starter kl. 10.30.
Tidspunktet er fastlagt så man har rig mulig-
hed for at nå det med div. transportmulighe-
der.

Som dommer er inviteret: Birgit Scheel som 
dømmer alle tæver og Kresten Scheel som 
dømmer alle hanner.

Alle FCI godkendte Münsterländere er vel-
komne. For danske hunde betyder dette, at 
hunden har en DKK-stambog. 
Evt. spørgsmål sendes til udstillingsleder:
Per Madsen, jp.madsen@hotmail.dk 
23277190

Sidste tilmelding er d. 18. januar 2018 på 
www.hundeweb.dk
EFTERANMELDELSER MODTAGES IKKE!

Vi har overtaget landsudstillingen fra Pia Niel-
sen, som hvert år har holdt udstillingen med 
virkelig høj kvalitet, og vi vil gøre alt for at kun-
ne leve op til det, derfor håber vi selvfølgelig 
på alles opbakning. 

Klasserne er følgende: 
Champion klasse (fra 15 mdr.)
Brugshundeklasse (fra 15 mdr. deltagelse i 
denne klasse kræver en markprøve præmi-
ering) 
Åben klasse (fra 15 mdr.)
Juniorklasse (9-18 mdr.)
Mellemklasse (15-24 mdr.)
Hvalpe klasse (6-9 mdr.)
Veteranklasse (fra 8 år)
Babyklasse (fra 3 mdr.).

Det er ikke længere obligatorisk at medbringe 
resultatbog, men resultater indskrives selvføl-
gelig hos dem som måtte ønske det, dog først 
når alle hunde er færdigbedømt. 

Der opfordres til at alle deltagere bliver i 
hallen, til alle hunde er færdigbedømt. 

Vær opmærksom på at sætte dig ind i udstil-
lingsreglerne inden tilmelding.

Der er cafeteria i hallen, så medbragt mad 
bør ikke nydes i hallen.

Vel mødt vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen udstillingsudvalget.
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Nye medlemmer i bestyrelsen

Hej

Mit navn er Benjamin G. Hansen, jeg er 33 år 
gammel, er gift med Ditte i snart 10 år og har 
sammen med hende 2 drenge på 4 og 8 år. Vi 
bor i Kalundborg på Vestsjælland. 
Jeg arbejder til daglig som førstemand i en 
slagterbutik hvor jeg har ansvaret for vores 
pølsemageri.
Vi er de heldige ejere af 2 hunde en labrador 
på 9 år og en kleiner på 3 ½ år.

Min fritid går med træning af hund (og mig 
selv som fører), jagt og hvad 
dertil hører med udsætning og 
vildtpleje. 

Jeg sidder også i bestyrelsen i 
Vestsjællands Jagtforening som 
er en ny fusioneret jagtforening 
som har små 400 medlemmer, 
her sidder jeg også med i hun-
deudvalget.

Jeg blev på den sidste general-
forsamling kastet ind i bestyrel-
sen som suppleant et år før jeg 
egentlig havde planlagt men nu 
er jeg her og nu er vi i gang. 

Der sker en masse spændende 
i DMK og jeg kan kun sige at det 
er en fornøjelse at arbejde sam-
men med engagerede menne-
sker som hver især er speciali-
ster.  Sammen kan vi en masse. 

Ikke bare i bestyrelsen men også de mange 
fantastiske aktivister rundt i hele landet.

Jeg er jo ret ny med münsterländer men jeg 
må sige at min kone og jeg er blevet mødt 
med åbne arme når vi har deltaget i forskelli-
ge DMK aktiviteter. Jeg har allerede mødt en 
del af jer fantastiske mennesker og glæder 
mig til at møde flere. 
Vi ses derude.

Vh. Benjamin
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Nye medlemmer i bestyrelsen

JENS BRANDT 
Jens er selvstændig murermester. Ved 
siden af murerfaget har natur, jagt, hunde og 
mennesker indgået som en stor del af hans 
liv, hvilket blandt andet afspejler sig i hans 
mangeårige virke som jagthundetræner.

Jens har mere end 20 års erfaring med 
jagthundetræning i jagtforeninger og i privat 
regi, og han har været jæger og hundefører i 
mere end 30 år.

Derudover er Jens:
Registreret Schweisshundefører 
Formidler i Dansk Schweiss hundeforening, 
Schweissinstruktør i kursus kategori 1,2,3
Jagthundeinstruktør efter den ”gamle” jæger-
forbundsuddannelse og efter den nye:
Jagthundeinstruktøruddannelse ved Dan-
marks Jægerforbund 2013 (Pilot)  :Effektiv 
jagthundetræning 2012, Instruktør modul 
2014
Jagttegnslærer 
Jagtledelseskurser 
Træner for Hune Jagtforening, og bestyrel-
sesmedlem i samme.
Træner og Aktivist for Dansk Münsterländer-
klub region Nordjylland
Formand for styregruppe for Blokhus Hunde-
festival
Løbende efteruddan-
nelse ved schweis-
hundeforeningen 
m.m.

LARS THUNBERG
Hej, 
Jeg hedder Lars Thunberg er 51 år og arbej-
der ved Nyborg Fjernvarme, som elektriker.

Da jeg som 21 årig bestemte jeg ville have 
hund, var det planen, at jeg ville have en 
kleiner. Jeg snakkede med en arbejdskollega 
om det , Han sagde, jeg skulle lige med ham 
hjem først. Han havde nogle utrolig dejlige 
tysk ruhåret, så 14 dage efter havde jeg selv 
fået en ruhåret, vi trænede meget sammen 
og der blev min interesse for hundesportsver-
den tændt. Så efter et par år fik jeg en Ruhå-
ret Hanhund, utroligt dejlige hunde. Med dem 
nåede jeg at få 2 kuld hvalpe.
Da de så var borte af alderdom, gik der nogle 
år før det var tid til at få hund igen, og denne 
gang skulle det være en kleiner. 
Jeg fik en tæve fra Lars Vandborg, og be-
gyndte at træne i DMK Fyn. Da jeg havde 
gået der et par år, blev jeg selv aktivist.

Da min tæve var 4 år valgte jeg at få et kuld 
hvalpe, hvor jeg beholdte 2 hvalpe selv, så 
jeg i dag har 3 kleinere.
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Blokhus Hundefestival 

I et strålende solskinsvejr i september blev der afholdt Blokhus Hundefesti-

val. for 6. .gang

Endnu engang deltog Dansk Münsterländer 
Klub i region Nordjyllands suverænt hyggelig-
ste hundefestival.

Den efterhånden faste stab af hjælpere fra 
DMK Nordjylland trådte til med fine Münster-
ländere og med godt humør. 

Alle er parate til en snak og fremvisning af 
deres hunde, og hundene blev præsenteret 
på bedste vis.

På festivalen er der masser af spændende 
indslag :Nosework, terapihund, specialsøg, 
diabeteshund, læsehund, Agility, Rally, og 
desuden schweissarbejde, jagthornsblæsere.

Der var desuden skue, så næsten alle inte-
resserede kunne få deres hund bedømt at 
prof. Udstillingsdommere. 

Udover Münsterlænder klubben, var også 
Dansk Jagtgravhundeklub med til at repræ-
sentere jagtracer.

Schweisshundeførere demonstrerede efter-
søgsarbejdet.

Der er hundemassører med forskellige spe-
cialer eks. Bindevævsmassage.

Og er man ikke kun til alt det med hund byder 
festivalen på Ørneflyvning, Bueskydning, 
Islandske heste og Friser heste.

Mvh DMK Nordjylland

De glade hjælpere fra DMK Nordjylland
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HI Amerika

Da jeg rundede endnu et skarpt hjørne, 
syntes jeg, at det var på tide at forkæle mig 
selv lidt. 

Uldjydens Sikki har været og er stadig en 
dygtig og dejlig hund at arbejde med. Flere 
venner havde gennem tiden stukket lidt til 
mig. Var det ikke en idé at få et kuld hvalpe!!  
Så tænkte jeg, pokker have det, mon ikke lidt 
af hendes gener også kunne komme andre 
til glæde. 

Beslutningen var taget, og så gik det stærkt. 
Rico (DK 06374/2011) blev den udkårne han-
hund, og 19. maj blev et kuld på 8 velskabte 
hvalpe født. De første 3 uger klarede Sikki 
selv arbejdet, og de sidste 5 uger foregik i min 
’Kindergarten’. 

Her manglede ikke udfordringer hverken i 
form af legetøj eller naboer med børn, som 
ivrigt fulgte med i hvalpenes liv. Søvn blev 
det ikke så meget til, men når jeg ser på de 
harmoniske hvalpe, der er kommet ud af det, 

var det hele arbejdet værd.

Meget tidligt i projektet blev jeg ringet op 
af Pamela Robinson, Robingun Kennels, 
Nebraska, som ønskede en hanhund. Jeg var 
både glad og også lidt stolt. 
Det bedste var dog, da Pamela kom til Kø-
benhavn for at hente Vito. 
Gennem vores korrespondance havde det 
vist sig, at Pamela var ejer og træner for både 
1. generation Nixie Rae, 2. generation Branka 
og 3. generation Tevah  efter Hans Looses 
hvalp, Jaika, som Hans havde sendt til USA i 
2004. Det blev til et minderigt møde med flere 
münsterländerfolk og ikke mindst med Hans 
Loose. 

Verden er ikke så stor. Vito kom til Kennel 
Robingun som den første danske münster-
länder i juli. 
Siden har Pamela hentet Fuglevangs Simba. 
Så kan de to legekammerater muntre sig 
sammen, og et 
dansk islæt i avlen 
er sikret.  

I 2018 fejrer vi 
DMK’s jubilæum, 
hvor Pamela håber 
at besøge os igen. 
 
Ellen Greve

Sikki i ”kindergarten”

Pamela med Vito og Simba
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Tur med Tjur i den svenske jungle

Tunge helikopter lignende vingeslag bryder stilheden i vildmarken, mens 

de to Munsterländere trækker snigende fremad. 

Mellem stammerne ser vi to store sorte 
skygger forlade skovens ro uden for skudaf-
stand. Vi har været i gang under 20 min. og vi 
har allerede haft første kontakt med skovens 
første haner. 
De næste par timers jagt byder på maksimal 
spænding og flere gange ”nærved” kontakt 
med tjurene, men enten letter de for langt 
ude, ellers letter de præcis i den eneste 
retning hvor et skud ikke er muligt. 

Den stille jagt med stående hund
Tjurjagten, er karakteriseret ved at være en 
udfordrende fysisk jagt i skov og myr, men 
også en stille jagt, hvor samarbejdet mellem 
hund og fører helst skal være i højsædet. 
Jagten er enormt spændende og tjurene er 
absolut værdige modstandere. Det er ligesom 
om, at de altid er på forkant, det er, som de 
kender vores næste skridt. Med det samme 

hunden har stand eller trækker skal man som  
jæger lydløst og hurtigt komme op på hun-
dens side. Tjuren løber mere end en fasan-
hane i januar og er ganske svær for hunden 
at nagle. 
Det er ikke nødvendigvis en fordel at have 
klokke på hunden, da den ”larmer”, derimod 
er en GPS en nødvendighed. Ikke kun fordi 
den er lydløst, men også for at kunne finde 
rundt.

Bal i polarcirklen
”Bonden” melder kontakt over radioen. Jeg 
forsøger lydløst at komme hurtigt frem så jeg 
er på linie. Jeg når kun lige frem før tunge 
vingeslag bryder og ud af den gamle skov 
kommer Tjurkokken, der forender i braget. Så 
er der bal i polarcirklen. Den først tjurkok er 
en realitet. Turen er mere end  reddet og en 
drøm er gået i opfyldelse.
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Vi skifter hund. Efter ganske kort tid melder 
jeg ”kontakt” over radioen. Ayla trækker imel-
lem den mosede myr og de gamle stammer. 
Bonden har på stille vis fået sig flankeret på 
højre side og er godt foran os. Tjuren har for 
længst læst vores næste træk og forsøger at 
komme væk mellem stammerne, først fremad 
hvor jeg ikke har mulighed for skud, dernæst 
trækker den til højre langt ude mellem stam-
merne. Bondens placering er afgørende. To 
hurtige skud bryder stilheden. Mellem stam-
merne ser jeg en orange vest der i en smuk 
langstrakt galopaktion forsvinder ind i den 
svenske jungle i Tjurens retning. Kort efter 
lyder endnu et skud. Langt ude ser jeg noget 
glinse mellem træerne, solen giver Bondens 
hvide tandsæt et genskær der tydeligt lyser 
op. Han fik turens anden tjurkok og smilet 
går smukt fra kant til kant. Efter en komplet 
”paparazzi” af de to haner, vælger vi at holde 

et par timers siesta og nyde formiddagens 
oplevelser. 
De ”sorte nåle” i høstakken
Vi købte et jagtkort til 20.000 hektar kærlig-
hed der bare lå og ventede på at blive brugt. 
Den største udfordring er klart at finde de 
”sorte nåle” i høstakken. Mange steder i Sve-
rige kan der købes jagtkort til de statsejede 
arealer, både skov og fjeld. Jagtmulighederne 
er mange.og man behøver ikke at køre helt 
op til polarcirklen eller til Lapland for at skyde 
Tjur eller urfugl. Der er mange gode loka-
liteter rundt om i det nordlige Sverige. Den 
største udfordring, er klart at finde tjurenes/
urfuglenes lokaliteter. Vi havde 6 fantastiske 
dage i de svenske skove på både urfugle og 
tjur, med masser af oplevelser der er som 
skåret ind i nethinden. 

Rune Riishøj

DMK har fået nye vedtægter
Efter bestyrelsens konstituering i forlængelse 
af generalforsamlingen i 2016 blev der nedsat 
et arbejdsudvalg, som fik til opgave at gen-
nemgå klubbens vedtægter og komme med 
forslag til at gøre dem mere tidssvarende. 
Et vigtigt element ved udarbejdelse af de 
ændrede vedtægter var at få medlemmernes 
input. 
Udkast til nye vedtægter blev derfor sendt i 
høring blandt klubbens medlemmer. Der kom 
mange gode input og kommentarer, som blev 
indarbejdet i det endelige forslag. 
Forslaget til de nye vedtægter blev fremlagt, 
justeret og enstemmigt vedtaget på general-
forsamlingen i juni 2017.

 Før de nye vedtægter kunne træde i kraft, 
skulle de imidlertid godkendes i DKK’s Lovud-
valg og endeligt stadfæstes ved urafstemning 
blandt DMK’s medlemmer.

Urafstemningen fandt sted i perioden 1. – 30. 
september. Ved urafstemningen blev der 
afgivet 79 stemmer. 77 stemte ja til de nye 
vedtægter, mens 2 stemte nej. Med 97,5 
procent ja-stemmer har DMK fået et sæt nye 
vedtægter, som trådte i kraft den 1. oktober 
2017.
De nye vedtægter fremgår af klubben hjem-
meside.
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Jubilæums Kalender 2018

Tag ud og gem

27. januar  Landsudstilling, Gelsted

Forårsprøver med udgangspunkt i Ballum- Rejsby Sønderjylland:

24. marts  Unghundeklasse, og Åbenklasse 

25. marts  UT og Vinderklasse

29. juni   Jubilæumsudstilling, Bygholm, Horsens 

30. juni   Holdapportering, Bygholm, Horsens

30. juni   Jubilæumsfest lørdag aften., Bygholm, Horsens

Efterårsprøver Sjælland - nærmere detaljer er ikke fastlagt endnu:

29. September  Unghundeklasse,  Åbenklasse, Brugsklasse og

  muligvis IMP/AT - ikke afklaret

30. September  Vinderklasse og muligvis AT/IMP - ikke afklaret

Der vil blive afholdt jubilæumslotteri med flotte præmier 
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Fyns området

Lydigheds træning
Start lørdag d.3/2-2018 kl. 10.00 til og med 
d.24/3-2018.
Mødested P-plads Vejrup vej 73 5491 Blom-
menslyst.
2 hold unge hunde / øvede hunde. Pris 350 
kr.
Afsluttende prøve d.24/3-2018 kl. 10.00.
Tilmelding for unge hunde til Keld Larsen tlf. 
51595551
Tilmelding for øvede hunde til Lars Pedersen 
tlf. 23808067
Betaling kontant ved 1. eller 2. træning.
 
Vintermøde
Onsdag d. 21/2-2018 kl. 19.00.
Sted : Præstevej 60 Gl. Korup 5210 Odense 
NV.
Dagsorden :
1. Fremlæggelse af regnskab.
2. Valg af aktivister, ( nuværende modtager 
genvalg ).
3. Indkommende forslag.
4. Indlæg fra Vagn Leth som er kredskordina-
tor i DJ om grundfærdigheder mm.
Sidste tilmelding d. 17/2-2018.
 
Apporterings træning DJU / DMK.
Start mandag d.2/4-2018 kl. 18.30 NB. NY 
TID.
Start første gang på P-pladsen Vejrup vej 
5491 Blommenslyst.
d. 14/5 + 21/5 + prøven d. 26/5-2018 ved 
Torben, Ruevejen 20 5750 Ringe.
Hunde der har gennemført den Fynske træ-
ning har fortrinsret til prøven.

8 gange træning pris 400 kr.
Tilmelding for unge hunde : Keld Larsen tlf. 
51595551
Tilmelding for øvede hunde: Birger Weinholdt 
tlf. 23808067
Betaling kontant ved 1. eller 2. træning.
 
Vand og slæb
Start mandag d. 11/6-2018 kl. 18.30
Mødested P-plads Ravnebjerggyden 42 5491 
Blommenslyst.
Omr. 7.
Der trænes 4 gange ( hver 14 dag ).  25/6 + 
9/7 + 23/7
Pris pr. gang 50 kr. min. 5 hunde.
Tilmelding : Michael Larsen tlf. 25675143
 
Hvalpe motivation
Start mandag d. 6/8-2018 kl. 18.30
Mødested P-plads Vejrup vej 5491 Blom-
menslyst.
Der trænes 5 gange.
Pris 200 kr. min. 5 hunde.
Tilmelding : Lars Thunberg tlf. 22112144
Betaling kontant 1. gang.

Øvede hunde sensommertræning i appor-
tering i samarbejde med Trøstrup Korup 
jagtforening.
Samme tid og sted.
Pris 50 kr. pr. gang.
Tilmelding : Per Fischer tlf. 51822272
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Vejle Horsens området

Lydighed og apporteringstræning 
v/ Jette Andersen og Henning A. Petersen
Start d. 07.01 kl. 13.00.
Der er i alt 4 x træning hvor vi koncentrerer os 
om lydighed, apportering og dirigering.
Sted: Vrøndingvej 7, 8700 Horsens
Tilmelding til Jette Andersen på mail jette@
lundum.dk
Pris 200,- overføres til reg.nr. 1551 konto nr. 
3660061029 

DMK medlemsmøde
Dato: 28. januar 2018
klokken 14.30 (efter træning)
Sted: Gl. Egebjergvej 31, 8700 Horsens
Tilmelding til Jette Andersen 
 * Året 2017 - hvordan er året gået
          * Valg af aktivister til aktivistudvalget
 * Sidste nyt med tiltag/træning
 * DMK 50 års jubilæumsår 
 * DMK Holdapportering afholdes i Horsens
 * Evt. 

Schweisstræning
Vintertræning afholdes i Februar 2018 
Sted: Silkeborg område
Datoer kommer - følg med på www.DMK-on-
line.dk
Instruktør: Tommy Baunwald - telefon: 
21679702. Der vil kunne købes pølser samt 
øl/sodavand

Apporteringstræning 
v/Jette Andersen og Flemming Andersen
Start: den 26.03.2018 med afslutning den 
07.05.2018.

DJU´s Apporteringsprøve 
Der vil blive trænet frem mod DJU´s Apporte-
ringsprøve 
Apportering af:  And - Duer - Kanin.

DMK apporteringsprøve
Derudover vil der være mulighed for træning 
frem mod DMK apporteringsprøve via selv-
træning, da DMK Vejle/Horsens står i den 
situation at mangle instruktør,  men der vil 
være mulighed for støtte og vejledning fra de 
øvrige instruktører.
Apportering af Ænder - Duer - Kanin - Ræv
Vi mødes første gang kl. 18.00 og de efterføl-
gende gange kl. 18.30
Sted: Vrøndingvej 7 8700 Horsens
Tilmelding på mail til jette@lundum.dk
Pris 400,- overføres til reg.nr. 1551 konto nr. 
3660061029
Afslutning med anerkendt DJU og DMK prøve 
Dato: lørdag den 12. maj 2018 kl. 9.00 
(Opslag kommer senere)

Schweisstræning
Sted: Silkeborg område - nærmere informati-
oner kommer. Datoer: 4/7, 11/7, 18/7 
Lokalprøve: 25/7
Instruktør: Tommy Baunwall - telefon: 
21679702
Der vil kunne købes pølser samt øl/sodavand

Anerkendt schweissprøve i Silkeborg
Sted: Silkeborg Dato: 11. august 
Prøveleder: Carsten Trøjborg
Tilmelding via hundeweb
Begrænset antal - hvor Münsterländer har 
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første prioritet
Der vil kunne købes pølser samt øl/sodavand

Marktræning
Instruktør: Flemming Andersen 
Sted: Kommer senere 
Dato: 10/3 og 17/3
Pris: 200,- pr. gang
Tilmelding nødvendigt!
Mobil: 29227597
Email: flemming.b.andersen@jci.com
Tilmelding bindende – først til mølle princip-
pet.

Hvalpemotivation
Instruktør: Nicole Lajgaard Solgaard
Sted: Skanderborg
Dato: September - Oktober 2018
8. gange træning afholdes søndag aften fra 
kl 19-20.30
Datoer følger - følg med på www.DMK-online.
dk
Tilmelding: nicolesolgaard@gmail.com - 
mobil: 29903613
Min 6 hunde - Max. 12 hunde, hvor Münster-
länder har første prioritet.

Viborg Området

Hvalpemotivation.
Hvalpemotivation er for hvalpe fra 8 uger 

til 6 måneder. Der introduceres lydighed, 

socialisering, håndtering, jagtrelaterede 

dufte og emner.

Hvalpemotivation forløber sideløbende med 

unghunde træningen både i ridehallen og 

på Klostermarken. Når hvalpen får lidt alder 

trænes unghunde forløbet.

Sommer og efterår er et selvstændigt forløb 

hvor vi mødes ca. hver anden uge.

Tilmelding på dmk-viborg.dk/træning

Indendørs dressur træning 
i ridehallen på Gl. Skolevej 47, 8620 Dem-

strup. Der skal parkeres bag ridehallen, din 

hund skal være luftet før du kommer. Du 

skal samle alt dit evt. affald op og tage det 

med hjem.

Første trænings aften med hund er torsdag 

den 4. januar med indskrivning, betaling 

og kontrol af vaccinationer, vi anbefaler 

at hunden også får næse vaccination mod 

kennelhoste.

Derefter trænes torsdagene 11/1, 18/1, 25/1, 

1/2, 8/2, 15/2, 22/2 og 1/3.

Hvalpemotivation og unghunde dressur 

starter kl. 19. Hvalpe og unghunde træner 

lydighed, håndtering, apportering, jagtre-

laterede dufte og emner. Medbring egen 

dummy.

Åbenklasse dressur starter kl. 20.10 

Åbenklasse træner lydighed, håndtering og 

en del apportering. Medbring egen dummy 

i starten.

Den 18. januar er der ringtræning. (DMK’s 

landsudstilling på Fyn er 27/1)

Pris for ikke medlemmer af DMK 500 kr. 

– Medlemmer af DMK 400 kr. Der betales 

senest første træningsaften.

Tilmelding på dmk-viborg.dk/træning
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Roskilde Hvalsø Området
Lydighedstræning
Kurserne starter alle den 7. Januar 2018 og 

slutter med sidste træning den 25. Februar 

2018

Der afholdes Aktivistvalg i DMK (valg af 

instruktører) den 7. Januar 2018 kl. 9

Kun medlemmer af DMK kan stemme. Dette 

er af hensyn til DMK’s love.

Prisen for alle lydighedskurserne er 300;- kr. 

Klubhuset vil være åbent fra kl. 9

Der vil være følgende niveauer:

Unghundetræning (ikke hvalpe, minimum 6 

mdr. ) med start kl. 9.30 og slut kl. 10.30

Åben klasse med start kl. 11.00 og slut kl. 

12.00

Vinderklasse – Hunden skal have opnået 1. 

præmie i åben klasse. Start kl. 11

Der vil være ca. 12 pladser

Gebyr betales på første træningsdag, så mød 

op i god tid. Husk gyldige vaccinations-

papirer på din hund. 

Tilmelding på mail cnh@post.tele.dk

Apporteringstræning
Kurset starter søndag den 18. Marts 2018. 

Den 18. Og 25. Marts kører kurset om søn-

dagen fra kl. 9.30. Derefter er det tirsdage, 

startende den 27. Marts 2018 og slutter 

tirsdag den 1. maj 2018.

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 vaccinations-

papirer på din hund.  

Tilmelding på mail cnh@post.tele.dk

Lokal apporteringsprøve
Lørdag den 5. maj 2018 afholdes lokal ap-

porteringsprøve på skydebanen i Hvalsø. 

Marktræning 
bliver gennemført i senvinteren, mere in-

formation og tilmelding i Ridehallen.

Årsmøde 
Torsdag den 8. marts kl. 19.for DMK med-

lemmer. Hos HTH indre Ringvej 34, 8800 

Viborg.

Beretning og årsregnskab.

Valg af aktivister.

Evt. valg af nye aktivister.

Valg af kontaktmand.

Valg af kasserer.

Torsdag den 8. marts kl. 20.15. Intro for alle 

kursister til træningen på Klostermarken, 

uden hund. Hos HTH, Indre Ringvej 34, 

8800 Viborg med indskrivning, betaling og 

kontrol af vaccinationer.
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Se alle prøve  
resultaterne på vores 
hjemmeside!

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 02 03 bedst 

mellem 17 og 19.

Hvalpetræning
Kurset starter tirsdag den 7. August 2018 og 

slutter tirsdag den 4. september 2018

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 medlem-

mer 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 vaccinations-

papirer på din hund. 

Yderlige spørgsmål kan rettes til Christian 

Nøhr Hansen på tlf.: 23 30 02 03 eller på 

mail cnh@post.tele.dk

Thy - Mors Området

Dressur opstart i Kronborg Skov

Opstart søndag D 07.01.2018 kl 10 til kl 12 I 
alt 8 gange.
Alle jagthunde racer er velkomne

Med venlig Hilsen
Carsten Eriksen
60656990
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Esbjerg området

Hvalpehold.
Start mandag 8 januar 2018 fra kl. 18.15 til 

19.00 V/Heidi Pedersen kurset kører over 

6 gange

Minimum 5 deltagere, maks. 10 deltagere. 

pris 450 kr.  – mødested: Fiskerivej 13, 6740 

Bramming. 

Lydighed/let apportering/Lømmel hold
Starter mandag 8 januar 2018 fra kl. 19.15 

til 20.15 V/Per Madsen kurset kører over 6 

gange

Minimum 5 deltagere, maks. 10 deltagere. 

pris 450 kr.  – mødested: Fiskerivej 13, 6740 

Bramming.

Udvidet lydighed/dirigering/apportering.
Starter mandag 8 januar 2018 fra kl. 20.15 

til 21.15 V/Mona Storgaard kurset kører 

over 6 gange

 Minimum 5 deltagere, maks. 10 deltagere. 

pris 450 kr.  – mødested: Fiskerivej 13, 6740 

Bramming.

Vi gør opmærksom på at hundene skal blive 

i bilerne, indtil træningsstart.

Opstart af Schweiss 3 timer/20timer/40ti-
mer
Starter 28 januar 2018 fra kl. 8.30 til kl. 

13.00 ca. V/ Heidi, Per og Mona kurset kører 

over 6 gange inkl. Afslutning 

(bemærk ingen træning 11/2 – afslutning 

er 11/3)

Minimum 5 deltagere, maks. 12 deltagere. 

pris 800 kr. INKL. Morgenmad hver gang – 

mødested: Lykkegårdsvej 14 o, 6700 Esbjerg.

Marktræning.
Onsdag 7 februar 2018 kl. 16.00 Grindsted 

V/Jens Abildgaard

maks. 12 hunde pris pr. hund 400 kr. mø-

dested: oplyses v/tilmelding 

Onsdag 21 februar 2018 kl. 16.00 Grindsted 

V/Jens Abildgaard

maks. 12 hunde pris pr. hund 400 kr. mø-

dested: oplyses v/tilmelding 

Onsdag 28 februar 2018 kl. 16.00 i Roager 

V/Rasmus Thuesen 

maks. 12 hunde pris pr. hund 200 kr. møde-

sted: Lille Roagervej 31, 6760 Ribe

Onsdag 7 marts 2018 kl. 16.00 i Roager V/

Rasmus Thuesen 

maks. 12 hunde pris pr. hund 200 kr. møde-

sted: Lille Roagervej 31, 6760 Ribe

Onsdag 14 marts 2018 kl. 16.00 i Roager V/

Rasmus Thuesen 

maks. 12 hunde pris pr. hund 200 kr. møde-

sted: Lille Roagervej 31, 6760 Ribe

Onsdag 21 marts 2018 kl. 16.00 i Roager V/

Rasmus Thuesen 

maks. 12 hunde pris pr. hund 200 kr. møde-

sted: Lille Roagervej 31, 6760 Ribe

– forbehold for ændringer kan ske.

 

Endags kursus V/Marianne Pedersen - 
RO-TRÆNING FOR ”LØMLER”
HOLD ØJE MED DETTE, der kommer snarest 

et kursus om dette

Minimum 5 deltagere, maks. 10 deltagere. 

pris 400 kr.  – mødested: Karl Jensens Vej 

16, 6731 Tjæreborg.
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Der kan bestilles smørrebrød til middag 35 

kr. for 3 stykker. Sms 21920030 Der er kaffe 

og kage til afslutning

Hvad betyder foderet for din hund. 
HOLD ØJE MED DETTE, der kommer snarest 

et kursus om dette

LÆR FØRSTEHJÆLP TIL DYR! 
HOLD ØJE MED DETTE, der kommer snarest 

et kursus om dette

Praktisk info:
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-

3230246555 husk skriv hvem I er, og hvilket 

hold/træning I ønsker at komme på. (ved 

afbud refunderes pengene ikke, med min-

dre holdet aflyses, eller der selv findes en 

afløser til pladsen) 

(vi tager desværre ikke mobil Pay PT)

Husk I altid kan følge os på vores Facebook 

side, eller hjemmeside www.dmk-esbjerg.dk

Herning Området
Lydighedstræning
For unghunde klasse og for åben klasse/
øvede hunde.
Vi starter søndag d.14/01 kl. 10.00 i 
Haunstrup Brunkulslejre. Man finder klub-
huset ved Brunkulslejrene mellem Fjelster-
vang og Haunstrup.
For nærmere information, så kontakt aktivi-
sterne pr. telefon.
Vi vil starte med en let gang træning. Efterføl-
gende vil der være kaffe og rundstykker.
Alle der har en Münsterländer er meget 
velkommen til at møde op.
Følgende datoer vil der være træning: 
d.21/01. d. 28/01. d. 04/02. d. 11/02.d. 18/02. 
d. 25/02. Afslutning d. 04/03. kl. 10.00.

Apportering
Unghunde klasse (DJU apportering) Åben 
klasse/øvede hunde Vand-, Slæb- og Appor-
tering + Ræveapportering)
Vi starter tirsdag d. 03/04. kl. 19.00 i 
Haunstrup Brunkulslejre. De efterfølgende 
træningsdage er d. 10/04. d. 17/04. d. 24/04. 
d. 1/05. d. 08/05. d. 15/05. d. 22/05. d. 29/05. 
d. 05/06. Afslutning d. 12/06. kl. 18.00
Ekstra træning Vand-, Slæb- og Apportering
For hunde der påtænkes tilmeldt anerkendt 
prøve. Tirsdage kl- 19.00. d.17/07. d. 24/07. d. 
31/07. d. 07/08.
Schweisstræning
Kommer på senere, når vi har datoer og 
terræn på plads, men vi forventer opstart  maj 
/ juni.

Venlig hilsen aktivisterne
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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

Kim Jensen, Hjørring 2 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 1 han

(Grosser Münsterländer)

Far: Kliff vom Busshof VDH/ZGM 266/08

Mor: MARKPR Baira Vom Jägerweg dk05010/2012

T: 24632496 / E: marianeogjens@gmail.com

Rolf Hecht Knudsen, Bogø 1 han

Far: MARKPR Fuglevang’s Q-Charlie 

DK05724/2014

Mor: MARKPR Bijou DK10537/2011

T: 30347069 / E: rolf.knudsen@privat.dk

Gerhard Lauridsen, Silkeborg 2 hanner

Far: MARKPR Dinus DK15369/2013

Mor: Münsterledet’s Gina DK10834/2014

T: 24678574 / E: tollundskov@gmail.com

Johnny Schamaitat, Tureby  2 hanner

Far: DKJCH SEJCH DKCH MARKPR Uldjydens 

Pedro DK15349/2011

Mor: MARKPR Capella vom Schlingenufer 

DK15815/2012

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

Ole Schmidt, Viborg 3 hanner & 1 tæve

Far: MARKPR Gråsidingens Xenofon 

DK09677/2010

Mor: Hulbæk Sille DK14396/2014

T: 20560553 / E: oleschmidtn@gmail.com

Forventede parringer

Claus Junker, Sørvad parring ca. 01.11.17

Far: DKCH MARKPR INTCH Åløkkens Mielo 

DK03657/2014

Mor: Fuglevang’s Phoebe DK01937/2013

T: 40758636 / E: cjj@ucholstebro.dk

Johnni Jarlgren, Slangerup parring ca. 01.12.17

Far: MARKPR Hakkiokankaan Bob DK07658/2010

Mor: MARKPR Uldjydens Puk DK03137/2015

T: 30112626 / E: jarlgren2@gmail.com
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DMK’s Avlsvejledning

Kleiner Münsterländer:
Dyrlæge Pernille Legind, 
Smørum Parkvej 2 tv, 2765 Smørum.
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
Gubsøvej 16, 8600 Silkeborg
T: 42 18 04 58, E: amelballe@dlgmail.dk

Dyrlæge Kirsten Rübner-Petersen
Vester Feldborgvej 4, 7500 Holstebro
T: 21 61 73 48, 
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

Ræhrbakken, Hanstholm  parring ca. 01.12.17

Far: DKCH MARKPR SECH Cosmo DK01693/2013

Mor: MARKPR Ræhrbakken’s Inka DK18422/2012

T: 40478422 / E: aasepeter@privat.dk

Kennel Hedeskov, Rønde parring ca. 15.01.18

Far: MARKPR Vito DK18331/2013

Mor: DKJCH MARKPR Hedeskov’s Henna 

DK17073/2010

T: 86379378 / E: johs.m@mail.dk

Jørgen Poulsen, Ølgod parring ca. 15.01.18

Far: MARKPR Pluto DK17587/2014

Mor: Falka DK04694/2013

T: 27623296 / E: Joergen.Poulsen@godmail.dk

Kennel Jagtlystens, Tjæreborg parring ca. 15.01.18

Far: DKJCH SEJCH DKCH MARKPR Uldjydens 

Pedro DK15349/2011

Mor: DKJCH DKCH MARKPR INTCH INT-

CH(U) SECH DEVDHCH Jagthyttens Hejmaxi 

DK16803/2012

T: 21920030 / E: jagtlysten@gmail.com

Kenneth Hansen, Roskilde parring ca. 20.01.18

Far: DKJCH SEJCH DKCH MARKPR Uldjydens 

Pedro DK15349/2011

Mor: MARKPR Aura DK18217/2014

T: 40779553 / E: mundmille@hotmail.com

Ræhrbakken, Hanstholm parring ca. 15.03.18

Far: DKJCH DKCH MARKPR Fuglevang’s Jack 

DK09707/2009

Mor: MARKPR Borremosens Patsy DK10066/2010

T: 40478422 / E: aasepeter@privat.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
Aldo Vom Sperlingshof  DK09341/2011 Anders Dellgren, Nexø
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
Fuglevang’s Rocky   DK09138/2015 Michael Pedersen, Nkb. Sj.
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
Pluto    DK17587/2014 Heidi Pedersen, Esbjerg
DKJCH, DKCH, INTCH Rico  DK06374/2011 Jan L. Larsen, Nibe
Rico    DK10002/2009 Ulrik B. Pedersen, Hårlev
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
Vito    DK18331/2013 Trine K. Pedersen, Odder
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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: 23300203 /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
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Afsender: Münsterländeren v/ Sussie Mattsson, Langholmvej 26, 5592 Ejby


