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Formanden har ordet

Det er februar. Det er mørkt, men lyset er 

så småt ved at vende tilbage og man kan 

efterhånden begynde at smage foråret. 

Selvom om frosten knuer og det stadig er 

mørkt, fornemmes lysets kraft, der stiger 

dag for dag, alligevel og duften af foråret 

mærkes de dage hvor termometeret vender 

fra blå til rød.

Det var en flot og velarrangeret udstilling 

i Gelsted hallen på Fyn med 88 deltagen-

de hunde i slutningen af januar. Humøret 

blandt deltagerne var strålende og det 

samme var kvaliteten af hundene. Et flot 

arrangement kommer ikke af sig selv og vi 

vil gerne takke Per, Mona og Heidi for det 

flotte arrangement. Det fungerede perfekt, 

afslappende og i skønne omgivelser.

Inden vi får set os omkring, er vi midt i for-

året, hvor der er fuld tryk på markprøver 

og UT. DMKs jubilæums forårsmarkprøve 

afholdes i de skønne vadehavs omgivelser 

i Rejsby-Ballum, hvor vi har fået adgang til 

nogle helt unikke terræner i perfekte omgi-

velser. Terræner der er plejet efter kunstens 

bog for småvildt. Kom og benyt muligheden 

for at få afprøvet Jeres hund, i et smukt og 

vildtrigt område og vær med til sammen 

med ligesindede Münsterländer ejere at 

fejre vores 50 års jubilæum. Husk at der vil 

blive oprettet et decideret ”rødt hold” – det 

vil sige et tæve hold, hvor løbske tæver vil 

kunne deltage.

Hvor langt er klubben med Ektopiske Ureter 

(EU)? På nuværende tidspunkt, her i starten 

af februar, har vi haft vanskeligheder ved 

at komme i kontakt med den tyske vur-

deringsperson. Det betyder, at vi på nuvæ-

rende tidspunkt, endnu ikke har en forma-

liseret aftale, og før aftalen er på plads, vil 

der ikke blive åbnet op for scanninger. Vi 

forventer dog stadig, at vi kan overholde 

tidsplanen og søsætte projektet den 1. april. 

Det, at vi kun har én vurderingsperson 

og at vedkommende er bosiddende i den 

sydlige del af Tyskland, er samtidig også 

en risiko. Ikke kun i forhold til kommuni-

kation, men også i forhold til sygdom eller 

andet. Når vi har den første del søsat og 

scanningerne er godt i gang, vil alternative 

vurderingsmuligheder blive undersøgt.

Uddannelsen af grundinstruktører er i fuld 

gang i samarbejde med DRK, og det første 

forløb vil blive afholdt i weekenden den 

4.-6. maj. Samarbejdet mellem de to klubber 

har fungeret fantastisk, og det har været 

en fornøjelse at være en del af. Der vil blive 

udsendt en invitation til områderne i den 

nærmeste fremtid. 

I forbindelse med uddannelsen som mark- 

instruktør vil Kenneth Hansen (fra DMK) 

tage sig af dette i samarbejde med Uffe Beck 

Andersen (fra DRK). Det var meningen at 

Christine Due skulle have deltaget, men hun 

har desværre ikke tiden. Uffe er absolut en 

kompetent herre med mange års erfaring 

og vi er sikre på at uddannelsen bliver en 

succes.

Sidste år afholdt aktivistområderne og be-

styrelsen en aktivistdag. Dagen bliver gen-

taget den 21. april og fra DMKs side glæder 

vi os til endnu en konstruktiv arbejdsdag. 

Vi glæder os til at se Jer

På vegne af bestyrelsen

Rune
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DMK Jubilæums forårsmarkprøver d. 
24. og 25. marts 2018 i Rejsby-Ballum

Lørdag den 24. marts – Unghunde og åben 
klasse

Søndag den 25. marts – UT, åben klasse 
og vinderklasse. 
(OBS! Også åbenklasse søndag!)

Mødested: Ballum Multihus, Vestervej 10B, 
6261 Bredebro.

Mødetid: Senest kl. 08.00. Afgang til terræner 
forventes kl. 8.30.
Der vil være morgenkaffe og rundstykker fra 
kl. 7.30 .
Dommere offentliggøres på hjemmesiden.
Frokost lørdag: Spises i terrænet.
Frokost søndag: Spises i Ballum Multihus.

Der er mulighed for at deltage i åbenklasse 
selvom man på forhånd har opnået 2 første 
præmier

Tilmelding foregår på hundeweb.dk. Gebyr 
alle klasser 350 kr. Tilmeldingsfrist 15/3-2018.

Lørdag aften vil jubilæumsåret blive markeret 
med festmiddag for alle i Ballum Multihus. Vi 
får ros for vores stærke sammenhold i DMK 
og det gode humør vi deltager med på prø-
verne. Lad os samles og få en hyggelig aften. 
Øl, vand og vin vil kunne købes til fordelagti-
ge priser.

Bestilling af mad:
Lørdag:
• Komplet forplejning lørdag incl. festmid-
dag 375 kr. Den komplette forplejning består 
af morgenmad, en madpakke + en øl/vand, 
eftermiddagskaffe med boller og kage, samt 
en 3 retters festmenu om aftenen. 
• Forplejning lørdag uden festmiddag 165 
kr. Består af morgenmad, en madpakke + 
en øl/vand, eftermiddagskaffe med boller og 
kage 

Søndag:
• Komplet forplejning for UT og Åben klasse 
deltagere incl. morgenmad og madpakke, 
samt eftermiddagskaffe 115 kr.
• Komplet forplejning for vinderklasse 
deltagere incl. morgenmad og frokost, samt 
eftermiddagskage 165 kr.

Bestilling af mad skal ske per mail til Peter 
Katholm på katholm@privat.dk

Overnatning:
Deltagere der ønsker overnatning, kan tage 
kontakt til følgende steder der alle ligger i den 
umiddelbare nærhed af Multihuset. 
Hotel Ballumhus – www.ballumhus.dk
Ballum Camping – www.ballumcamping.eu
Klægager Bed & Breakfast – www.klaegager.dk

Ved spørgsmål til prøve eller arrangement 
kontakt venligst prøveleder Peter Katholm 21 
34 16 60
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DMK og DJU prøve lørdag d. 12.05.2018

DMK Vejle / Horsens afholder DMK og DJU 
apporteringsprøve lørdag d. 12.05.2018.

Vi mødes på Vrøndingvej 7, 8700 Horsens.
Prøven starter kl. 9.00.
Prøven/prøverne tilmeldes på hundeweb 
senest fredag d. 04.05.2018.

Pris for DMK apporteringsprøven er 325,-. 
Minimum 5 deltagere.
Regler for DMK’s apporteringsprøve: 
www.dmk-online.dk/klubben/proveinforma-
tion/

Pris for DJU apporteringsprøven er 225,-. 
Minimum 5 deltagere 

Regler for DJU apporteringsprøve findes 
under Fælles markprøveregler side 14 og 15: 
www.danskjagthundeudvalg.dk      

Dommere er Hans Lau og Carsten Trøjborg.
Der bliver mulighed for køb af øl og vand i 
løbet af dagen og pølser til frokost.

Vi håber på en hyggelig dag med dejligt vejr, 
da alt foregår udendørs.

Med venlig hilsen
Prøveleder 
Jette O. Andersen
Jette@lundum.dk / mobil 28252440

DMK Schweissprøve Gludsted plantage 
d. 7. juli kl. 9:00.

Mødested: rasteplads Gludsted vest Hoved-
vej A13 ved 50,2 km stenen.
Der bliver 3 hold. Maks 18 spor.

Sportyper::
400 m/ 3 t – 450 kr.
600 m/ 3 t – 450 kr.
400 m/ 20 t – 500 kr. 
600 m/20 t – 500 kr.
1000 m/ 20 t – 850 kr.
1000 m/ 40 t – 850 kr.
Mulighed for rapportering på alle spor. 100 kr.

Hunde som er i løbetid bedes meddelt prøve-
lederen i god tid inden prøven.

Sidste tilmelding den 23. juni.
Tilmelding på hundeweb

Prøveleder:
Bjørn Toudahl
bjoern@toudahl.dk
25608873
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Indkaldelse til Dansk Münsterländer 
Klubs Generalforsamling 2018

Årets generalforsamling afholdes lørdag den 
26. maj 2018 kl. 11.00 i Ejby Hallen, Halvej 5, 
5592 Ejby.
Klubben er vært for en sandwich med en øl/
vand og efterfølgende kaffe med kage.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1.Valg af dirigent
2.Valg af to stemmetællere
3.Valg af protokolfører
4.Aflæggelse af årsberetning
5.Fremlæggelse og godkendelse af revideret 
årsregnskab samt meddelelse om ansvars-
frihed
6.Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af 
kontingent
7.Avlsarbejdet i det forløbne år
8.Valg til bestyrelse
A. Valg af formand
B. Valg af bestyrelsesmedlemmer
C. Valg af bestyrelsessuppleanter

Formand:  Rune Riishøj - modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: Michael Østergaard - 
modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: Susanne Holst - modta-
ger genvalg

Suppleant: Lars Thunberg - modtager  
genvalg
Suppleant: Benjamin Gunthel Hansen -  
modtager genvalg
Suppleant: Peter Katholm - modtager genvalg

9.Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

10.Behandling af indkomne forslag
11.Eventuelt

På lige år vælges formand, 2 bestyrelses-
medlemmer og 3 suppleanter:

Ifølge klubbens nyreviderede love, er hver-
ken bestyrelsesposter eller suppleantposter 
landsdelsbestemte. Alle vælges efter det 
stemmetal de opnår. Valgbarhed m.m. hen-
vises til Vedtægter for Dansk Münsterländer 
Klub §11. Vedtægterne findes på klubbens 
hjemmeside.

Kandidater til bestyrelsen skal tilkendegive 
deres kandidatur til formanden senest 14 
dage inden generalforsamlingen. 

Kandidaterne offentliggøres på klubbens 
hjemmeside senest 1 uge inden generalfor-
samlingen evt. ledsaget af en kort præsentati-
on af kandidaten.

Forslag, der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest 3 uger før generalforsamlingens 
afholdelse. 
Forslaget skal være ledsaget af en motiva-
tion og en redegørelse for, hvad der ønskes 
opnået med forslaget. Forslag offentliggøres 
på klubbens hjemmeside senest 1 uge før 
generalforsamlingen.
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Indbydelse til anlægstest UT – 2018

På prøverne kan deltage unghunde fra alle 
stående racer, som er født fra den 1. oktober 
2016.
På prøverne har medlemmer af de arran-
gerende klubber fortrinsret. Medlemmer af 
andre specialklubber optages på prøverne, 
hvis det er muligt. 
Tilmelding igennem hundeweb.dk under type: 
jagtbrugshunde.dk

UT lørdag den 4. marts 2018, Sjælland
Prøveområde: Tølløse
Mødested: Lunderødvej 82, Marup, 4340 
Tølløse
Mødetid: kl. 7.30 præcis
Max. 16-20 Hunde, 3-4 hold
Prøveleder: Henrik Raa Andersen
Mobil: 25786665
Mail: famraae@gmail.com
Tilmeldingsfrist: Der henvises til hundeweb.

UT lørdag den 17. marts 2018, Langeland
Mødested: Illebøllevej 38, 5900 Rudkøbing
Mødetid: kl. 8.00 præcis til morgenmad
Max. Antal hunde: 4 Hunde, 1 hold.
Prøveleder: Palle Jørgensen
Mobil: 61715944
Mail: illebolle@gmail.com
Tilmeldingsfrist: Der henvises til hundeweb.

UT søndag den 18. marts 2018, Fyn
Prøveområde: Søndersø, Nordfyn
Mødested: Kellebyvej 38, 5471 Søndersø
Mødetid: kl. 8.00 præcis til morgenmad
Max. Antal hunde: 4 Hunde, 1 hold.
Prøveleder: Brian Visby Hansen

Mobil: 53541514
Mail: brian.visbyhansen@gmail.com
P.s. - Husk varmt tøj, idet morgenmad og 
frokost indtages i lade
Tilmeldingsfrist: Der henvises til hundeweb.

UT lørdag den 31 . marts 2018, Østjylland
Prøveområder: Gosmer og Hou
Mødested: Houhallen.
Skolegade 65, Hou, 8300 Odder
Mødetid kl. 8.00 præcis til morgenmad
Max. antal hunde: 8 – 10 hunde, 2 hold
Prøveleder: Johanna Jongstra
Mobil: 20616292
Mail: formand@drenteklub.dk
Tilmeldingsfrist: Der henvises til hundeweb.

For mere information:www.jagtbrugshunde.dk

På prøverne skal medbringes stambog og do-
kumentation for gyldige vaccinationer. Uden 
disse ingen start.
De tilmeldte førere skal på dagen medbrin-
ge 4 stk. haglpatroner kaliber 12 til brug for 
afvikling af skudtest. Hvis man selv ønsker at 
skyde ved testen skal jagttegn medbringes og 
fremvises.

Der er fælles morgenmad inden prøven 
starter.

Med venlig hilsen
Anlægstest udvalget
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JUBILÆUMS WEEKEND

INDKVARTERING
Fra torsdag kl. 17 er der mulighed for indkvar-
tering på Bygholm Landbrugsskole, Hatting-
vej 49, 8700 Horsens. 
Mulighederne er landbrugsskolens værelser 
eller campingplads: Telt eller vogn. Med eller 
uden el.
På landbrugsskolen er der enkeltværelser /
enkelt værelse med opredning og dobbeltvæ-
relse. Der er mange værelser i år, dog ikke så 
mange dobbeltværelser.

FORPLEJNING
Forplejning sørger I selv for torsdag.
Fredag og lørdag kan der bestilles mad 
morgen, middag og aften samt kaffe og kage 
eftermiddag og aften.

FREDAG
DMK arrangerer ræveslæb om formiddagen. 
Kl. 14 arrangerer DMK jubilæumsudstilling. 

LØRDAG
Holdapportering.

LØRDAG AFTEN fyrer vi simpelthen årets 
fest af: JUBILÆUMSFESTEN. 
3-retters festmenu, stille musik til maden, 
derefter spiller alletiders band op til dans, 
eller du kan hyggesnakke med vennerne. Der 
er arrangeret toastmaster.
DMK er vært ved festmiddagen, hvis du er 
medlem af DMK. Er du medlem må du invite-
re din kæreste/ kone/ mand med. Ja du læste 
rigtigt. Det koster kun drikkevarer lørdag 
aften. SÅDAN!

Husk! Det drejer sig først og fremmest om at 
deltage. Vi i Dansk Münsterlænder Klub, er 
kendt for at have det bedste sammenhold. 
Lad os vise alle, at det passer. For 25 år siden 
var vi 258 til festen. Det skal vi slå i år!

LOTTERI
Der afholdes lotteri fredag og lørdag. 
Rigtig mange har sponsoreret meget flotte 
præmier, se listen over sponsorer side 20.
Gevinster bliver udtrukket efter prøven, og de 
flotte præmier uddeles. 
Hovedgevinsterne trækkes lørdag aften.

Al tilmelding vedrørende overnatning, forplej-
ning og holdapportering kommer på DMK´s 
hjemmeside. Priser vil være at finde på 
tilmeldingsformularen.

Der vil blive annonceret på Facebook, når 
tilmelding er klar. Ellers må I følge med på 
hjemmesiden.

Jeg mangler i skrivende stund priser på over-
natning og forplejning.

Deltagergebyr pr hund til holdapportering vil 
være 150 kr, som det var sidste år.

Carsten Trøjborg
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Zoneterapi til hund?

Boganmeldelse  af ”Tryg og tilfreds - zoneterapi og akupressur til hunde”  

af Vivian Birlie.

Som redaktør får man nogle gange en bog 
tilsendt, hvor udgiveren/forfatteren beder 
en anmelde den. Da jeg fik bogen ”Tryg og 
tilfreds” ind af døren viste jeg faktisk ikke hvad 
jeg lige skulle mene...

Jeg bruger selv at tage til en zoneterapeut, 
hvis jeg f.eks. har bihulebetændelse. Med 
god effekt. Men kan det bruges til hunde?

Så det var med en vis skepsis jeg gik i gang 
med bogen. Min skepsis blev dog hurtigt 
afløst af ”det må jeg lige prøve”. 

Det skal lige tilføjes at jeg, selv om jeg har 3 
hunde, ikke umiddelbart har en hund, der har 
noget, der lige skal fixes. De er alle tre rimelig 
fit for fight, uden synlige skavanker. 

Men bogen er meget let læselig, fuld af nemt 
forståelige illustrationer, og lige til at gå til, og 
indbyder til at man går igang. 

Jeg kan ikke huske sådanne punkter og hvad 
de forskellige punkter lige omfatter/bruges til, 
men den er rigtig god som opslagsværk, og 
man kan nemt have den liggende ved siden 
af, mens man giver hunden ”behandling”

Om zoneterapien virker, og om hunden vil 
mærke en effekt af det, det ved jeg overhove-
det ikke. Det har jeg slet ikke kompetance til 

at bedømme. 

Bogen viser punkter, der skulle have effekt på 
alt fra epilepsi, foderallergi og mælkeprodukti-
on, til stress og sukkersyge. Ifølge forfatteren.

Den er som sagt nem at slå op i, let læselig 
og nem at komme i gang med. 

Og mine hunde har godkendt nusse-effekten 
som den alt andet lige giver! Selv den gamle 
der er noget følsom omkring poterne (hun 
hader at få klippet klør!) synes det var ret 
hyggeligt, at blive puttet på skødet i sofaen, 
og få nusset tæer...

Sussie Mattsson
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Jagt Egnetheds Test 1/”JET 1”

DMK har indgået samarbejde med Ruhårs-
klubben, om JagtEgnethedsTesten som Ru-
hårsklubben har startet op, også kaldet JET.
Med tiden skal der være 3 niveauer, og lige pt 
er det første niveau i gang. 

Jeg har været til et par træninger i JET1, og 
jeg må tilstå, at jeg er begejstret. Det er en 
rigtig god test, der indeholder nogle rigtigt 
relevante og brugbare elementer. 

Det er ikke en UT/AT test, hvor der bliver givet 
index tal til avl. 

Det er en bestået/ikke bestået test, hvor der 
er fokus på, om det er en hund man har lyst til 
at have med på jagt. Der er ingen aldersbe-
grænsning, og det kan have visse fordele. 

Mange hunde udvikler f.eks. en vis tilbage-
holdenhed, måske grænsende til agressivitet,  
overfor andre hunde, når de er over 2 år. 
Denne test vil vise tydeligt om hundene kan 
omgås andre, både mennesker og andre hun-
de, da en stor del af testen foregår i ”klump”, 
hvor vi stimler sammen, f.eks i en jagtvogn, 
på vej mellem øvelserne.

Testen viser også om hunden kan søge kon-
takt med føreren, uden at denne giver sig til 
kende med fløjte og armbevægelser. Hunden 
skal kunne apportere en fugl der ”er løbet” fra 
nedfaldsstedet, og hvor der står en mand på 
post lige ved siden af.  Hunden skal endvi-
dere kunne forholde sig i ro - uden snor - når 
man er sat af på post, mens der er folk der 
driver igennem en såt, hvor der bliver afgivet 
skud. Noget mange hunde kan have svært 
ved, specielt når de har været med på jagt.

Som det kan ses på nogle af billederne var 
der mange hunde med skæg til træningen. 
Men vi blev taget rigtigt godt imod i ”ru-
hårs-land”. Alle var søde og utroligt imøde-
kommende. Det er tydeligt, at de gerne vil 
have os med på vognen. 

Det er en dejlig test, som jeg håber mange 
har lyst til at prøve af. Det er i hvert fald et 
rigtigt godt tilbud til alle i DMK!

Sussie Mattsson
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Hvor højt må man elske en hund?

”Det er jo bare en hund”. Sådan udtaler man-
ge sig, måske især ikke-hundeejere. Rent 
juridisk er en hund en ting, og der er også 
mange, der mener, at man ikke kan elske en 
ting.
Jeg kan ikke tilslutte mig nogen af de oven-
nævnte holdninger. Da vi hentede Bina i 
maj 2008, var det kærlighed ved første blik. 
En kærlighed, der kun voksede, da vi lærte 
hinanden at kende. Held i uheld kan man 
kalde det, at jeg blev fyret fra mit daværende 
arbejde, på det tidspunkt, hvor Bina var syv 
måneder gammel. Jeg gik hjemme i knap ni 
måneder, og i den tid udviklede Bina og jeg 
et helt særligt bånd til hinanden. Det var ikke 
mig, der tog mig af den jagtlige del af arbejdet 
med Bina, men jeg gik de lange og hyggelige 
ture langs stranden og sørgede for hendes 
basale behov.
Bina havde en fantastisk evne til at kommu-
nikere sine ønsker og behov ved hjælp af sit 
blik. Og hun havde mange forskellige blikke. 
Spørgende blikke – ’skal vi ud og gå tur’, ’skal 
vi lege’, ’skal vi denne vej’, ’skal jeg med’? 
Opfordrende blikke – ’jeg er mere sulten’, ’jeg 
vil gerne ind i stuen ved siden af og ligge på 
den gode madras’, ’vandet i vandskålen har 
stået for længe’, ’den mad du står og ordner 
kunne jeg rigtig godt tænke mig at smage’. 
Og anklagende blikke – ’synes du ikke snart 
du har siddet længe nok på den der stol, jeg 
sidder faktisk og venter på at komme ud og 
gå tur’. Kan man andet end elske sådan en 
hund?
Bina var ikke bare en hund, hun var et fuldgyl-
digt familiemedlem. Et familiemedlem, som 

fødte to kuld hvalpe, hvor vi har beholdt en 
hvalp fra hvert kuld. Hun var nem og rolig, og 
derfor havde vi hende med de fleste steder.

Når vi var sammen med andre mennesker, 
kunne vi være sikre på én ting: Bina lå under 
det bord, vi sad ved. Og det var uanset om 
det var stuebordet, spisebordet, havebordet 
eller et udendørs bord på en restaurant. 
Sommerferien 2016 holdt vi i et sommerhus 
ved Mariager Fjord, og en af dagene havde 
vi besøg af min far. Da vi skulle spise aftens-
mad var solen væk fra den terrasse, som var 
i den indhegnede del af haven, og vi valgte 
derfor at spise ved et bord i en anden del af 
haven. Men et eller andet sted er det som om, 
at maden ikke smager helt så godt, når der 
sidder en hund og nedstirrer en: ’Det kan godt 
være, at de to andre hunde skal være inde i 
indhegningen, men I må da kunne forstå, at 
jeg skal ligge under bordet, som jeg plejer’.

Bina elskede at lege. Et tyggetov var godt, 
men kunne man spille fodbold eller frisbee, 
var det bare lykken. Især hvis det var mine 
niecer og nevø, der agerede legekammera-
ter. Utallige timer er tilbragt med leg i haven, 
hvor mange forsvarsspillere nok godt kunne 
blive misundelige over Binas evner med en 
fodbold. Koblingen mellem leg og niecer/
nevø blev tydelig en dag, hvor vi også var i 
sommerhus og fik besøg af familien. Midt i 
al goddag-knuseriet opdagede vi pludselig, 
at Bina havde taget den frisbee, der lå på sko-
hylden og sad klar til at komme ud og lege. 
Og det kom hun. Jeg var ikke den eneste, der 
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elskede Bina.
Oplevelserne har været mange og gode, det 
kan næsten ikke undgås, når man er sammen 
stort set hver eneste dag i næsten ti år. 
Men i midten af december kunne vi mærke, at 
der var noget galt. Den følgende måned bød 
på både håb og frustrationer, indtil dyrlægen 
midt i januar sagde, at der ikke var mere at 
gøre. 
Vi har hele tiden haft den holdning, at vores 
hunde skal have lov til at blive gamle, men 
kun så længe de har det godt. Men indtil den 
dag i januar havde det jo bare været noget vi 
sagde. Nu var det pludselig virkelighed, og vi 
skulle træffe en beslutning. 
Vi gik en tur, mens vi snakke-
de tingene igennem. 

’Hvordan kan man slå nogen 
ihjel, man elsker’, spurgte jeg 
min mand. Han svarede, at 
det kan man, fordi alternativet 
for hunden er værre. 

Stortudende gik jeg med ind 
til dyrlægen med min elskede 
Bina. Efterfølgende spurgte 
jeg ham, om han tit oplevede 
folk, der stod og tudede over 
en hund, og han fortalte, at 
han også selv havde grædt, 
da hans egen hund blev 
aflivet. 
Det var en ringe trøst, men al-
ligevel rart at vide, at jeg ikke 
var den eneste, der elskede 
sin hund.

Vi tog Bina med hjem for at hendes to døtre 
kunne se hende, og vi selv kunne tage or-
dentligt afsked. Dagen efter blev hun begra-
vet i vores have. 

På spørgsmålet ’hvor højt må man elske en 
hund’ er mit svar derfor: så højt at man er i 
stand til at træffe den tunge beslutning, hvis 
det er det bedste for hunden. Også selv om 
det gør ondt.

Susanne Holst

Bina
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Vejle Horsens området

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 
(Se opslag side 5)

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 
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.
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Roskilde Hvalsø Området

Apporteringstræning
Kurset starter søndag den 18. marts 2018. 
Den 18. og 25. marts kører kurset om sønda-
gen fra kl. 9.30. Derefter er det tirsdage, star-

tende den 27. marts 2018 og slutter tirsdag 
den 1. maj 2018.
Første gang starter kurserne kl. 09.30 (om 
søndagen) Efterfølgende starter kurserne kl. 

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.
 
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 : Lars Thunberg tlf 22112144
 
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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Viborg Området

Marktræning 
Starter alt efter mængden af frost. 2 hold med 
max 12 øvede og max 8 nye hunde/fører, 
mere information og tilmelding i Ridehallen.

Årsmøde for DMK medlemmer. 
Torsdag den 8. marts kl. 19. Hos HTH indre 
Ringvej 34, 8800 Viborg.
Beretning og årsregnskab.
Valg af aktivister.
Valg af nye aktivister.
Valg af kontaktmand.
Valg af kasserer.

Intro for alle kursister til træningen på 
Klostermarken, 
Torsdag den 8. marts kl. 20.15. uden hund. 
Hos HTH, Indre Ringvej 34, 8800 Viborg med 
indskrivning, betaling og kontrol af vaccina-
tioner.

Udendørs træning på Klostermarken, 
Vi mødes på parkeringspladsen ved Stofsø, 
over for Vinkelvej 34, 8800 Viborg.
Der trænes torsdag den 15/3 og torsdag den 
22/3 kl. 18 for alle hunde. Medbring egen 
dummy.
Derefter torsdagene 29/3 , 5/4, 12/4, 19/4, 
26/4, 3/5, 10/5 

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 vaccinationspapirer 
på din hund.  
Tilmelding på mail cnh@post.tele.dk

Lokal apporteringsprøve
Lørdag den 5. maj 2018 afholdes lokal appor-
teringsprøve 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 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 starter 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 Mün-
sterlænder Klub have fortrinsret.
Tilmelding på mail cnh@post.tele.dk
Gebyr betales på første træningsdag, så mød 
op i god tid. Husk gyldige vaccinationspapirer 
på din hund. 

Yderlige spørgsmål kan rettes til Christian 
Nøhr Hansen på tlf.: 23 30 02 03 eller på mail 
cnh@post.tele.dk
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Storstrøms Området
Forårstræning 2018: 
Der trænes på det militære areal ved Kuls-
bjerg.  Parkering på den vestlige side af 
motorvejen. 
Start onsdag den 4. april kl. 19:00, slut ons-
dag den 16. maj 2018
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 2018: 
Der trænes på det militære areal ved Kuls-
bjerg.  Parkering på den vestlige side af 
motorvejen. 
Start onsdag den 1. august kl. 19:00, slut 
onsdag den 29. august 2018
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 sammen 
med din hund. 
Alle jagthunde fra 6 måneder og opefter er 
velkomne og der trænes hovedsageligt lydig-
hed og apportering. 
Spørgsmål kan rettes til Niels-Henrik på 
20240145 eller nhc@regionsjaelland.dk

DMK Storstrøm arbejder sammen med andre 
stående kontinentale hunderacer inden for 
rammerne af det vi kalder ”Aktivgrupperne 
Storstrøm”.
Aktiviteterne finder primært sted i Sydsjæl-
land og på Lolland-Falster
Du kan følge aktiviteterne og tilbuddene på 
vores facebookside ” Aktivgruppen Stor-
strømmen”
Kontaktperson for DMK til gruppen er:
Claus Rosdahl Email: claus.rosdahl@gmail.
com  - tlf.: 4032 6265

Hvalpemotivation og unghunde dressur
Starter kl. 18. Hvalpe og unghunde træner 
lydighed, håndtering, apportering frem mod 
DJU apporteringsprøven. Medbring egen 
dummy.

Åbenklasse dressur 
Starter kl. 19.15. Åbenklasse træner lydighed 
og apportering frem mod DMK apporterings-
prøven. 

Afsluttende træning 13/5 kl. 9.00 med familie-
hygge og grill til middag (inklusiv i prisen)
Pris for ikke medlemmer af DMK 600 kr. 
– Medlemmer af DMK 500 kr. Der betales 
senest første træningsaften.
Tilmelding på dmk-viborg.dk

Schweiss.
Der tilbydes schweiss træning til sommer.
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Københavns Området

Apporteringskursus.
Vi starter dette kursus op på vore arealer ved 
Vestskoven i Hvidovre, Gl. Køgelandevej 576, 
2650 Hvidovre, helt nede for enden af grus-
vejen. 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 12. marts kl. 17.30 
til indskrivning. Her skal der fremvises gyldig 
vaccinationsattest og forsikringsbevis. Gebyr 
for medlemmer af DMK er kr. 400 og for 
ikke-medlemmer kr. 450. Der SKAL betales 
første gang!
Her kan du også gå ind på dmk-online.dk 
under aktiviteter, København og finde tilmel-
dingsblanket til kurset. De følgende syv man-
dage starter vi kl. 18.00  -  Bemærk, ingen 
træning den 2. april (2.påskedag!)
Kurset slutter den 7. 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 8. 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 26. 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

Herning Området

Apportering
Unghunde klasse (DJU apportering). Åben 
klasse/øvede hunde Slæb- og Apportering + 
Ræveapportering)
Start tirsdag d. 03/04. kl. 19.00 i Haunstrup 
Brunkulslejre. 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. Afslut-
ning d. 12/06. kl. 18.00

Ekstra træning 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.
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Se alle udstillings-  
resultaterne på vores 
hjemmeside!

Kleiner BIR og BIM på udstillingen i Gelsted.

Udstilling i Geldsted den 27/1 - 2018

Der var for første gang landsudstilling i Gel-
sted på Fyn. 
Vi plejer jo at være i Grenå, men det ser ud 
til at Gelsted kan trække lige så mange folk. 
88 hunde var tilmeldt, og her af var rekord-
høj Grosser deltagelse på hele 9 Grossere. 
Dejligt også at se dem!

Det er som sædvanligt bemærkelsesværdigt 
hvor roligt alle hunde opfører sig, taget i 
betragtning at der faktisk blev stoppet 88 (!) 
hunde ind i en forholdsvis lille hal. Dejligt. Det 
viser lidt om vores races psyke! Tak til Per 
Madsen og hans trofaste hjælpere Mona og 
Heidi, for det store arbejde de havde lavet. 

Alle  Grosserne der deltog
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Nybæk  Grafisk
Ring på 26 25 82 50 

og få en uforbindende tilbud

Tak til vores jubilæumssponsorer!

Klubben og jubilæumsudvalget vil gerne 
takke sponsorerne for den store interesse 
og villighed til at støtte op om Dansk Mün-
sterländer Klubs 50 års jubilæum.

Jubilæet ville ikke være det samme uden 
jeres bidrag, det være sig i form af præmier 

til jubilæumslotteriet, foder til konkurrencer, 
kontante donationer eller noget helt fjerde.

Så støt sponsorerne ved at have dem i 
tankerne næste gang du køber hundefoder, 
jagtrejser, jagt- og træningsudstyr, plante-
frø, bøf, campingophold eller tryk!

Også tak til vores øvrige sponsorer: Ribe Jagtforening og Gunner Bertelsen.
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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 Vandborg’s, Nkb. S. 3 hanner & 1 tæve

Far: MARKPR Uri vom Kiefernwalde DK10389/2014

Mor: Elverdams Fenja DK19710/2012

T: 24633387/E: sigurd@nyka.dk

Lisbeth Sørensen, Vildbjerg 2 hanner

Far: Uldjydens Oko dk14941/2011

Mor: MARKPR Vestjyden’s Diana DK15552/2013

T: 51306448 / E: froesigsoerensen@gmail.com

Claus Junker, Sørvad 3 hanner & 1 tæve

Far: DKCH MARKPR INTCH DEVDHCH Åløkkens 

Mielo DK03657/2014

Mor: Fuglevang’s Phoebe DK01937/2013

T: 40758636 / E: cjj@ucholstebro.dk

ennel Borremosen, Eskildstrup 3 hanner & 3 tæver

Far: MARKPR Marco von der Günz DK03955/2012

Mor: MARKPR Borremosens Pryd DK10067/2010

T: 24497242 / E: skovtroldene@hotmail.com

Parrede hunde

Kennel Jagtlystens, Tjæreborg ventes 10.03.18

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

Ræhrbakken, Hanstholm  ventes 15.03.18

Far: DKCH MARKPR SECH Cosmo DK01693/2013

Mor: MARKPR Ræhrbakken’s Inka DK18422/2012

T: 40478422 / E: aasepeter@privat.dk

Kenneth Hansen, Roskilde ventes 03.04.18

Far: DKJCH SEJCH DKCH MARKPR Uldjydens 

Pedro DK15349/2011

Mor: MARKPR Aura DK18217/2014

T: 40779553 / E: mundmille@hotmail.com

Forventede parringer

Kennel Hedeskov, Rønde parring ca. 15.02.18

Far: MARKPR Vito DK18331/2013

Mor: DKJCH MARKPR Hedeskov’s Henna 

DK17073/2010

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

Johnni Jarlgren, Slangerup parring ca. 15.02.18

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:
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

Jørgen Poulsen, Ølgod parring ca. 15.02.18

Far: MARKPR Pluto DK17587/2014

Mor: Falka DK04694/2013

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

Kennel Sneppegården, Læsø parring ca. 15.02.18

Far: DKCH MARKPR Fuglevang’s Rocky 

DK09138/2015

Mor: MARKPR Hulbæk Iben DK12142/2012

T: 23606455 / E: thorsenfisk@gmail.com

Kennel Lille Rev’s, Grenå parring ca. 15.02.18

Far: MARKPR Uri vom Kiefernwalde DK10389/2014

Mor: MARKPR Lille Rev’s Ena DK17509/2013

T: 22307960 / E: nielsen4@live.dk

Rolf Knudsen, Bogø  parring ca. 01.03.18

Far: MARKPR Fuglevang’s Q-Charlie 

DK05724/2014

Mor: MARKPR Bijou DK10537/2011

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

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

Kennel Fuglevang, Kr. Såby Parring ca. 15.03.18

Far: DKCH MARKPR INTCH DEVDHCH Åløkkens 

Mielo DK03657/2014

Mor: MARKPR Fuglevang’s Reia DK09145/2015

T: 26201707 / E: hilmer@mail.dk
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DMK’s 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 21

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


