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Formanden har ordet
Årets brag af en jubilæumsfest nærmer sig 
med vidtløftige skridt. Jeg håber, at rigtig 
mange af jer vil benytte dagen i Horsens til 
at fejre Dansk Münsterländer Klub. Jeg ved, 
at der venter en flok entusiatiske ildsjæle, 
der har gjort alt hvad de kan for at skabe så 
festligt et 50 års jubilæum som muligt. Støt 

op om vores jubilæum, og der er masser af 
spændende gevinster i vores lotteri.

I slutningen af marts blev vores jubilæums 
forårsmarkprøve afholdt ved Ballum. Vi havde 
en helt fantastisk weekend med ca. 140 star-
tende hunde incl. UT prøven. 
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Formanden har ordet fortsat..

Det er simpelthen skønt, når I bakker sådan 
op om vores traditionsrige arrangementer, 
især når man tænker på det vintervejr, vi 
havde igennem marts, det skal I have stor 
tak for. En hollænder skrev efterfølgende et 
takkebrev; ”der er intet sted i verden, hvor der 
kan samles så mange Münsterländere på én 
gang, fantastisk”. Det ved jeg ingenting om, 
men jeg ved at vi havde en uforglemmelig 
weekend med super terræner, og at vi week-
enden igennem blev serviceret af familien 
Lønne på absolut fortrinligste vis. Det er im-
ponerende at se så skønt et sammenhold på 
tværs af områder og landsdele, der samtidig 
oser af den danske ”hygge” og glæde. 

Vi glemte dog to ting, som jeg beklager rigtig 
meget. Vi glemte at rose vores prøveleder Pe-
ter Katholm, som måneder i træk havde stået 
for forberedelserne og i de sidste øjeblikke fik 
alle programændringer tilpasset til kataloger-
ne. Undskyld Peter og tusind tak for din hjælp! 
Den sidste ting, vi glemte, var at invitere 
dommere fra ”egne rækker” altså Münsterlän-
der dommere.I arrangementsgruppen lavede 
vi en klar prioritering ift. afstand for at holde 
kørselsudgifterne nede, men det er klart at 
vore egne dommere skal have første prioritet. 
Vi beklager rigtig meget.

I april blev der afviklet to Jagt Egnetheds 
Tests (JET) på Sjælland med John H. Hansen 
som prøveleder og Palle Larsen som terræn-
leder, begge tests blev afviklet med succes. 
JET er et tilbud der kan benyttes af alle, og te-
sten henvender sig til medlemmet der ønsker 

at gøre sin hund jagtklar. I starten af maj bliver 
JET II testet, og vi forventer at vi er i stand til 
at udbyde denne i efteråret 2018.
Her i slutningen af april kan vi endelig begyn-
de at mærke foråret. Der er fuld gang i alle 
vores aktivistområder med udendørstræning, 
schweisstræning m.m. Bak endelig op om 
aktiviteterne, og selvom der er lang tid til 
jagtsæsonen, skader det ikke at få pudset 
detaljerne.

Uddannelsen skydes i gang den 4.-6. maj. 
Kurset er fuldt tegnet + venteliste. Vi forventer 
os meget af uddannelsen og vi håber på at 
deltagerne efterfølgende bliver tilfredse med 
kurset. En stor tak til Nicole S. Lajgaard, Lars 
Thunberg og Lars Pedersen fra DMK, der 
sammen med Hanne Buhr og Kim Rasmus-
sen fra DRK, har lagt enorme ressourcer i at 
skabe den bedste grund- og jagthundeinstruk-
tøruddannelse.

I slutningen af april blev aktivistmødet afholdt, 
det var dejligt at se så mange fremmødte 
aktivister fra alle vores områder til en god dag 
med ping pong på tværs af områder. I skal 
vide, at vi værdsætter den konstruktive dialog.
Generalforsamlingen er næste store begi-
venhed, og vi håber at I bakker op om dagen, 
hvor der er spændende emner på program-
met, herunder ektopiske ureter.
På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne ønske 
jer alle en rigtig god sommer, og vi glæder os 
til at se jer i Horsens.

Rune Riishøj
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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

I 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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DMK Schweissprøve d. 7. juli kl. 9:00.

Gludsted plantage

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

Schweiss prøve i THY

Lørdag den 28-7-2018 i Østerild Plantage

Prøven starter kl 09.00 ,der kan købes mor-
genkaffe fra kl 08.00
Mødested NFC Hjardemålvej 215, Østerild
Tilmelding: Hundeweb

400 m/3 timer og 400 m/20 timer
600 m/3 timer og 600 m/20 timer
Evt 1000 m/ 20 timer .Kontakt prøvelederen 
og forhør om muligheden

Sidste frist for tilmelding er d 24-7-2018 på 
hundeweb
Prøvegebyret udgør 450 kr. for 400 m og 600 
m 3/timer (plus 100 kr. for rapportering) 500 
kr. for 400 m og 600 m 20/timer (plus 100 kr. 
for rapportering) .

Der henvises til DMK/DKK’s hjemmeside 
omkring schweiss prøveregler.
På prøven vil Dansk Münsterländer Klubs 
medlemmer blive prioteret, men anmeldelser 
fra andre hunderacer bliver accepteret og 
optaget i det omfang der er plads.

På prøven kan der købes mad og drikkevarer.
Der tages forbehold for eventuel ændring af 
prøvegebyr.

Med venlig hilsen 
Prøveleder
Peter Ringgaard
Tlf. 4047 84 22
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JUBILÆUMS WEEKEND d.29-30.06.18

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 Münsterländer 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 19.
Gevinster bliver udtrukket efter prøven, og de 
flotte præmier uddeles. 
Hovedgevinsterne trækkes lørdag aften.

Al tilmelding vedrørende overnatning, for-
plejning og holdapportering er på DMK´s 
hjemmeside. Priser findes på tilmeldingsfor-
mularen.

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

Carsten Trøjborg tlf 20627002
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Ræveslæbs prøve fredag d. 29.06.18. 

Anerkendt ræveslæbsprøve.

I forbindelse med DMK´s jubilæums udstil-
ling / Holdapporterings prøve, arrangeres 
der ræveslæbs prøve fredag formiddag.
(Er din hund tilmeldt udstilling giv mig da 
lige et praj, så du ikke bliver sidste hund på 
dagen.)
Münsterländere har fortrinsret.

Mødetid kl. 8.30 den 29.06.2018
Sidste tilmelding den 1. juni 2018
Tilmelding på hundeweb
Mødested: Bygholm Landbrugsskoles kanti-
ne, Hattingvej 49, 8700 Horsens
Prøveleder Carsten Trøjborg tlf. 20627002

DMK Viborg afholder anerkendt  
ræveslæbs prøve

10. juni 2018 kl. 9.00 i Viborg plantage.

Max 15 hunde. 
Hunde i løbetid bedes meddelt prøveleder i 
god tid inden prøven.
Tilmelding på hundeweb.
Sidste tilmelding 27. maj.

Dommer: Kim Krogh Nielsen.
Prøveleder: Bjørn Toudahl.
Spørgsmål rettes til: Bjørn@toudahl.dk
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DMK Qvinde weekend i Himmerland

Så melder kvinderne sig også på banen, i 
takt med at DMK`s 50 års jubilæum løber af 
stablen.

Det bliver en fornøjelse, endnu engang at 
åbne dørene for alle I skønne tøser, så sæt 
kryds i kalenderen den 3-4-5 august 2018, 
hvis du har lyst til at være sammen med an-
dre kvinder og vores skønne jagthunde!
Start fredag kl. 14.00 
Slut søndag kl. 16.00
Sted: Nihøjevej 25, 9530 Støvring 

Programmet er ikke helt færdiglagt, men 
weekenden kommer bla til at indholde følgen-
de tilbud:
Nosework, lydighed til lands og til vands, 
apportering, Schweiss og mon ikke der også 
kommer et lille hemmeligt foredrag. Måske en 
lille pølse apporterings konkurrence.

Alle er velkommen uanset niveau/uerfaren/
erfaren, det eneste kriterie er at du er Qvinde 
og tager din hund med...

Der er mulighed for at have telt, campingvogn 
med til at overnatte i (det koster ikke en krone)

Prisen for arrangementet vil løbe op i omkring  
500 kr inkl alt mad, drikke og hvad der nu skal 
bruges til alle træningspas.

Så hvis du har lyst til at dele en weekend 
sammen med andre kvinder med samme 
passion som dig selv, nemlig münsterländer, 
stor eller lille, så tilmeld dig senest 1 juli....

Tine Broen 
Tlf.  24257727
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DMKś schweiss prøve 

ved Silkeborg den 11. august 2018

Mødested: Overfor: Gjessøvej 40 b 8600 
Silkeborg. P. plads til venstre i skoven, hvis du 
kommer fra Silkeborg.
Mødetid fra kl. 8. Senest kl. 8:30. Prøve start 
ca. kl. 9
Dommere: Per Christensen, Henriett Vin-
cents og Anders Laigaard
Stifindere: Hans Lau, Tommy Baunwall og 
Jacob Askov Pedersen
Hjælpere: Carsten Trøjborg og Jette Omann 
Andersen
Prøveleder Carsten Trøjborg 

Münsterländere har fortrinsret. 
Der kan tilmeldes i 400m 3 timer. Klove eller 
dråbeudlægning 450,-kr. 

og 400m 20 timer. Klove eller dråbeudlæg-
ning. 500,-kr. 
Der tages forbehold for evt. regulering af 
prøvegebyr.

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

Sidste tilmelding 24/7 2018
Der kan efter prøven, købes pølser samt øl 
og vand.
Eventuelle spørgsmål rettes til prøvelederen: 
C.Troejborg@hotmail.com

DMK’s efterårsmarkprøve på Sjælland

DMK’s efterårsmarkprøve er i år at finde i en 
udvidet udgave, idet vi udover vores normale 
vinderklasse også tilbyder kvalitetsklasserne, 
Ung-, åben og brugsklasse.

Kvalitetsklasserne vil finde sted om lørdagen 
og vinderklassen søndag.

Terrænerne ligger på sydvest Sjælland, men 
det forventes, at der kan blive mødested di-
rekte i terrænet for at spare tid, men nærmere 
herom på hjemmesiden.

Der vil være festmiddag lørdag aften på Sto-
rebælt Camping og Feriecenter. Læs mere 
om pladsen på www.storebaeltferiecenter.dk

Der vil være mulighed for morgenmad og at 
bestille madpakker begge dage, søndag også 
lun frokost. 

Med venlig hilsen 
Prøveudvalget
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Oplevelse med nye og nyere tiltag af 
diverse test og prøver i DK.

JET 1 testen er en meget ny prøve og UT/AT 
er forholdsvis nye.
Disse 2 test/anlægsprøver var 2 som jeg 
aldrig havde stiftet bekendtskab med, derfor 
måtte jeg da prøve dem begge, for nemmere 
derefter at kunne udtale mig om dem, for en 
ting er at læse et regelsæt, noget andet er at 
stå i det i praksis.

Jeg lagde ud med at skulle prøve JET1 
testen. Meningen var egentlig jeg skulle have 
dømt testen, men da der kun var 7 tilmeldte, 
så endte det med at jeg prøvede at tage min 
egen hund med, (en uge før testen, velviden-
de at hun kun havde trænet disciplinerne 3 
gange.) Det viste sig også til testen, at det var 
simpelthen for lidt træning, men den tager 
jeg 110% på min kappe det er bestemt ikke 
Nala´s skyld, hun klarede det faktisk rigtig 

fornuftigt. 
Testen har forskellige elementer i sig, som 
minder rigtig meget om praktisk jagt, vi skal 
f.eks. køre i jagtvogn for at se om hundene 
udviser aggressivitet, vi skal gå på marken og 
i skoven, hvor hundene skal vise de ønsker at 
arbejde for os, og ikke bare skrider af H…. til. 

De skal apportere jagtbart vildt, el. tamduer, 
hvor vildtet kastes og der trækkes et spor ind 
hvor de skal tage sporet op og så apportere 
vildtet, og aflevere til førerens hånd.  – de 
skal gå pürsch med og uden snor, og til sidst 
skal de forholde sig roligt V/førerens side. 
Det simulerer at vi er på jagt, hvor der drives 
klapjagt, med skud igennem et stykke skov. 
Under hele testen står vi alle i en stor samlet 
klump, som vi gør på jagt og hundene skal 
virkelig lære at lave ”ingenting”, da der er 
rigtig meget tid, hvor vi bare venter og venter.. 

En test som kan bestås eller ikke bestås. Det 
er ingen konkurrence så hvis dommeren me-
ner der er plads til forbedring tildeler de nye 
chancer. Det er en super god test som minder 
meget om det virkelige jagtliv.

Nala bestod testen en mdr. efter hvor vi havde 
fået lidt mere styr på ro, og morens mave 

UT anlægstest er en test som jeg virkelig 
havde total misforstået, og jeg var faktisk lidt 
nervøs for den – jeg havde hørt mange dum-
me ting omkring testen - at hundene bare ville 

Foto Annette Lauersen, JET 1 test Randbøl
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blive harefræsere og helt ustyrlige bagefter 
osv. osv. 
Til dels er noget af det nok rigtigt hvis man 
bare går ud og træner det ene hare/friske  
spor efter det andet, - men det havde jeg 
så valgt ikke at gøre, jeg havde ladet hende 
tage en enkelt hare tur, og et enkelt frisk spor. 
Derefter koncentrerede vi os meget mere om 
lydigheden og kontakten, og så måtte vi jo se 
på dagen, hvordan vi nu tacklede det, men i 
min teori, så vil alle hunde jo som udgangs-
punkt løbe efter vildt eller friske spor i så ung 
en alder.. 
Fordi jeg skriver som udgangspunkt, er netop 
at Nala havde mødt 2 harer efterfølgende, 
hvor hun bare kiggede på dem og tænkte: 
dem henter jeg alligevel ikke, så hun gloede 
bare på dem, og gik videre i hendes søg – så 
jeg må da indrømme, nerverne kom selvføl-
gelig lige lidt meget frem. 
Dagen inden UT var vi så på markprøve. Der 
valgte hun så at tage en hare tur, måske fordi 
der lige pludselig var flere hunde, og hen-
des aktivitets niveau var lidt højere end når 
man træner selv - så nerverne forsvandt da 
heldigvis lidt igen 

Anlægstesten starter med et åbent møde 
dommere og deltagere imellem, hvor der 
fortælles lidt om dagen, hvordan man fordeler 
point og hvad vi kunne forvente os derude 
osv. Det var virkelig fedt at starte på sådan en 
måde, det giver mega meget ro i maven. 

Vi ankom til terrænet i Ballum, hvor testen 
startede med at dommere tjekkede chip, tæn-
der, testikler, øjne og navlebrok.  – derefter 
fik hundene lov lige at rende hornene af sig, 
sådan de kunne få skidt af.

Så gik testen ellers i gang, vi lagde ud med 
marksøget, her var det også vigtigt at hunde-
ne selv søgte hen til deres fører og viste de 
havde lyst til at samarbejde, hundene måtte 
meget gerne tage stand, hvis man kunne 
påvise, der havde været vildt, da man meget 
gerne vil se den unge hunds anlæg for stand. 
Der bliver afgivet 2 skud på et tidspunkt for 
at vise om hunden er skudfast.. – når alle har 
været igennem, går man på haretramp, her 
er det vigtig, at ser man en hare, skal man 
dække hundens øjne således, at hunden ikke 
går på syn, men rent faktisk bruger næsen for 
at der kan bedømmes næsearbejde.
En hund bliver valgt ud, og man vælger selv 
om man følger sin hund ud i en start line ca. 
30 mtr. på sporet, eller om hunden selvstæn-
dig skal samle sporet op. 
Nala fik lov selv at starte sporet op, først tager 
hun stand for lejet, derefter gik hun i gang 
med at følge sporet. Hun følger ikke sporet 
så langt, før hun slår af igen, hun vender så 
tilbage til mig, hvor hun lige slår rundt igen, og 
tager den op igen. – For mig var det super at 
hun slår sig hurtigt fri, for at søge mit sam-
arbejde igen. Nogle ville selvfølgelig gerne 
ønske sig et længere spor arbejde, men hun 
har bevist, at hun vidste, hvad det drejer sig 
om og fik prædikatet meget godt og 9 tal. 

Hele dagen igennem, blev hundene testet 
så længe dommeren så at hundene kunne 
forbedre sig, og man vægtede hele tiden 
samarbejde og lydighed højt. 

Denne anlægstest har jeg tit hørt folk sige, du 
skal ikke træne til denne test, bare lad hun-
den gå, men jeg mener så absolut at til denne 
test, der skal man altså træne. 
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Vi så mange tydelige eksempler på, at folk 
troede det var en walk over, og de bestod alt-
så ikke – samtidig med når dommerne havde 
set hvad de ville af spor fasthed, så skulle 
man kunne kalde sin hund hjem igen, det gik 
knap så godt for nogle, samme gjorde sig 
gældende når haren sprang foran hundene 
de fik mulighed for at vise sporlaut, hvis ikke 
så hjem med hunden.

Så i det store og det hele til disse 2 nye tiltag, 
det er gode test for nye som gamle, det er 2 
forskellige typer – og så alligevel ikk, begge 2 
vægter faktisk samarbejdet mellem hund og 
fører rigtig højt.

Man skal uden tvivl træne til begge, - dog vil 
jeg fraråde man træner på mange harespor 
og harer, for på et tidspunkt må den altså ikke 
det mere, og ingen grund til at slås for meget 
med det. Man kan blot havde trænet på alm, 
kolde spor – en hunds jagtinstinkt er i mine 
øjne, så stor at de tager gerne helt frivilligt en 
haretur, (måske - sandsynligheden er i hvert 
fald stor).

God sommer til jer alle..
Hilsen Mona Storgaard

Tillykke med de 70 år

DMK’s  mangeårige medlem Verner Vester-
gaard fyldte 70 år den 16. marts 2018.

Verner har været aktivist i Herning-området 
fra 1992 til 2002. Herefter fulgte en lille pause 
i 2002 og 2003, hvorefter Verner igen påtog 
sig aktivisthvervet i 2004, og vi er så heldige, 
at han stadig fungerer som en stor drivkraft i 
et velfungerende område med mange delta-
gende münsterländere hvert år.

Verner er altid meget hjælpsom med gode 
råd og vejledning, når det gælder træning af 
vore dejlige münsterländere til jagt og prøver.

Vi i området vil gerne ønske dig en god fød-
selsdag, og vi håber at kunne gøre brug af din 
store indsats i mange år fremover.

Venlig hilsen Jytte
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Viborg Området

Ræveslæbstræning
Mandag den 21. maj (2. pinsedag) og 4. juni 
kl. 19. i Viborg plantage.
28. maj kl. 19 i Ulvedal plantage.

Pris pr. gang Kr. 30- i kontanter.
Tilmelding til træning: tage@dmk-viborg.dk

Hans med hvalpe 70’erne

I ”gamle” dage

I anledningen af jubilæet har Hans Loose 
været så flink at grave ned i bunken af billeder 
fra tidligere tider og finde lidt frem vi andre 
kan glæde os over

John Hilmer træner deltagere i spring. 1979 el 1980

Kaj Hansen og  Hans Loose . Fiskestangstræning 

Apporterings  prøve i Farum Område 01-02. 80’erne? 
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En weekend i hundens tegn

Lørdag den 24. marts kl. 7.30 stod jeg ud af 
bilen i Rejsby-Ballum i Sønderjylland. Det var 
tidligt og koldt, og jeg fortrød, at jeg havde 
sagt ja til at opleve min første markprøve som 
tilskuer. Det gik dog hurtigt over, da jeg trådte 
ind i Ballum-Multihus. En masse morgenfri-
ske mennesker, smil, håndtryk og kram - og 
et veldækket morgenbord!

Efter morgenmaden og præsentation af 
dommere og terrænledere var der afgang. 
Vi var heldige og skulle blot træde ud på den 
nærmeste mark, så var vi i gang. Jeg har 
selvfølgelig set vores egne hunde løbe, men 
det var alligevel fascinerende at se de mange 
smukke münsterländere bevæge sig hurtigt 
og graciøst hen over markerne. Fuglene hav-
de åbenbart smurt sig med noget, der lugtede 
af ingenting, for hundene havde meget svært 
ved at få fært. Og det var ikke kun på vores 
hold. 

Frokosten blev indtaget i det fri, hvorefter vi 
blev kørt til nye terræner i en kreaturvogn. 
Også en ’first’ for mit vedkommende. Ef-
ter endnu en del slip – igen med primært 
ikke-lugtende fugle – endte vi tilbage ved 
Multihuset. Til stort kagebord og en dejlig kop 
varm kaffe. Efter kagebordet var der afgang 
til et nærliggende terræn til den afgørende 
matchning i unghunde- og åben klasse. Og til 
sidst præmieoverrækkelse. Generelt var det 
småt med standene den dag, og derfor også 
med præmieringerne. Ærgerligt, for terræ-
nerne var fantastiske og hele arrangement 
ligeså. Et stort tillykke til de hunde og førere 

for hvem det lykkedes at få en præmiering.
Aftenen bød på festmiddag – igen med læk-
ker mad - og masser af hundesnak og hygge. 
Vi kørte omkring halv elleve og var hjemme 
lidt i et. 

Normalt er jeg stor tilhænger af sommertid, 
bare ikke lige den dag. Skiftet fra vintertid 
kostede en times søvn på en nat, der var kort 
nok i forvejen. Vi havde meldt os til at stå på 
stand ved Jagt og Outdoor messen i Odense 
søndag morgen – med start kl. ni. Træthe-
den forsvandt dog hurtigt, da der kom gang 
i snakken med de mange besøgende. Både 
nuværende münsterländerejere og folk, der 
overvejede vores skønne racer, stoppede op 
til en snak med både os og hundene. 
Da vi blev afløst på standen kl. et kørte vi 
hjem. Jeg ved ikke, hvem der var mest træt, 
vores to hunde eller os. Men vi var enige om, 
at det havde været en dejlig weekend. Sove – 
det kan vi gøre, når vi bliver gamle!  

Susanne Holst
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Vejle/Horsens skifter navn

Ved DMK Vejle/Horsens har der været en del forandringer og nye spæn-

dende tiltag.

DMK Vejle/Horsens er omdøbt til DMK Østjyl-
land eftersom vi dækker træning og undervis-
ning i store dele af Østjylland. 

Vores medlemmer som deltager i træningen 
kommer hovedsageligt herfra og tiden er 
løbet fra navnet, derfor har vi ønsket at gøre 
områdenavnet mere tidssvarende.

Endvidere har vi oprettet en gruppe på 
Facebook under navnet DMK Østjylland, hvor 
vores aktiviter og resultater bliver opslået 
samt sparringen mellem medlemmerne er 
meget velkommen. Endelig tilmeld jer denne 
gruppe.

Ved medlemsmøde i januar 2018 blev nye 
aktivister stemt ind, som er følgende: 
Jacob Askov Petersen - Hjælper til Schweiss
Henrik Brejning Jensen - Hjælper til apporte-
ringstræning

Fratrådt er Michael Bjerregaard som vi takker 
for mange års indsats og du ønskes held og 
lykke i det nye.

Aktivister som fortsætter:
Jette O. Andersen - Apportering/kasserer
Flemming Andersen - Marktræning/Appor-
tering
Tommy Baunwall - Schweiss
Nicole Lajgaard Solgaard - Kontaktperson 
samt Hvalpemotivation

Vi ser frem til et spændende jubilæumsår 
med træning, prøver og ikke mindst den 
kommende Holdapporteringsweekend, som 
afvikles i Horsens.

Venlig hilsen
Nicole Lajgaard Solgaard

Til venstre: Jacob Askov Petersen. Til  højre: Henrik Brejning Jensen 



16

Østjylland området

Schweisstræning
DMK Østjylland afholder sommer-schweiss-
træning for letøvede
Det sker ved Hårup Sande ved Silkeborg føl-
gende 4 onsdage i juli: 4/7, 11/7, 18/7 og 25/7.
Mødetid: Kl. 18:00.
Den sidste dag afsluttes der med lokal 
schweissprøve.
Træningen gennemføres mhp. på at kunne 
bestå anerkendt schweissprøve 4t/300m.
Der kan evt. aftales træning af boxstart og 
wiedergang til 20t prøven.
Træningen er for (let) øvede hunde/førere.
Aht. praktisk afvikling af afsluttende ”lokalprø-
ve” er der planlagt 10 pladser.
Fortrinsret til münsterländere, dernæst evt. 
andre racer.
Tilmelding venligst til Tommy på e-mail: 
tommyb@baunwall.dk
Seneste tilmeldingsfrist er søndag 24. juni.
Deltagere modtager herefter bekræftelse (fra 
Tommy) på mail senest tirsdag 26/6.

Deltagere skal (efter bekræftelse) forudbetale 
samlet trænings-kontingent senest lørdag 
30/6.
Sker indbetaling ikke, gives pladsen til en 
anden.
Instruktører: Tommy Baunwall & Jacob Askov 
Petersen
Dommer: Hans Lau Jensen

Marktræning v/gæsteunderviser Jens 
Abildgård
Vi gentager succen og tilbyder marktræning 
og guide undervisning af Jens Abildgaard i de 

vildtrige terræner v/Grinsted.

Hundene skal have fordressuren i orden.

Max: 12 hundeførere, hvor Münsterländer har 
fortrinsret, men alle racer er meget velkom-
men
Pris: 350,- betales mobilepay 29903613 ved 
tilmelding (Bindende tilmelding)

Datoer:
Torsdage - 9/8, 16/8, 23/8 og 30/8 - Klokken 
16-21
Lørdag den 25/8 - Klokken 10-15
Der medbringes selv forplejning og drikke-
varer
Tilmelding og betaling:
Nicole Lajgaard Solgaard
Email: nicolesolgaard@gmail.com
Mobil: 29903613
Mobilepay: 29903613

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

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-
sterländer 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

Fyns området

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. 27/5-2018 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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Københavns Området

Hvalpe- og unghundetræning
Første træningsdag er onsdag den 8. august 
kl. 17.30. Sted: Lige først på Korsdalsvej fra 
Roskildevej i Rødovre (ved den gamle ride-
skole). Kom venligst i god tid for indskrivning. 
De efterfølgende syv onsdage begynder vi 
kl. 18.00.
Kurset strækker sig over 8 onsdage. Sidste 
træningsdag er den 26. september. Gebyr for 
medlemmer er 400 kr. Gebyr for ikke-med-
lemmer er 450 kr.

Der betales første gang og alle skal huske at 
medbringe en gyldig vaccinationsattest og 
forsikringsbevis
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
Bemærk at træningspladsen på vestvolden 
i bunden af grusvejen, Gl. Køgelandevej 
576, 2650 Hvidovre, må benyttes hele året, 
lørdage fra kl. 10.00 - 15.00 og mandage fra 
kl. 14.00 - 22.00, efter gældende regler for 
området.
På aktivisternes vegne
Ulrik Bach Pedersen

Storstrøms Området
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
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Se alle prøveresultater 
på vores hjemmeside!

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.

Fra hvalp til schweisshund.
Som optakt til schweiss hundetræningen har 
vi fået tidligere schweissfører og mangeårig 
træner af schweisshunde, Søren Krappe til 
at komme og øse af alt hans erfaring ud i 
kunsten at lave en god schweisshund og ikke 
mindst at lære at læse sin hund når den går 
på sporet.
Efter en lille information kører vi i skoven og 
går et par spor, derefter kører vi tilbage og 
gennemgår hvad vi har set, derefter kaffe og 
spørgsmål… 
Denne aften er uden hund.
Har man anden hunderace er man denne 
aften også velkommen.

Vi mødes mandag den 7.maj kl. 18.00 på na-
turskolen Kærgårds Mølle. Kærgårdsmøllevej 
5. 7600 Struer.

Tilmelding til Svend Aage Poulsen – Tlf. 
29424875

Schweisshundetræning.
Opstart mandag den 14.maj. Vi mødes på P 
pladsen midt på Fousingvej i Klosterheden, 
7600 Struer kl. 18.00. Vi kan max være 10 
hunde.

Hvis man kan møder man kl. 16.00 for at 
hjælpe med at lægge nogle 3 timers spor. 
Dette gælder også for dem som skal træne 
20 timers spor.

For at træne 20 timers spor, vil jeg lægge 
dem, dog max 4 spor.

Der vil blive trænet i 3 og 20 timers 400 m. 
spor.

Tilmelding til Svend Aage Poulsen. Tlf. 
29424875.
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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.

Og kære medlem: støt vores sponsorer 
ved at have dem i tankerne næste gang du 
skal købe hundefoder, jagtrejser, jagtudstyr, 
plantefrø, bøf, campingophold eller tryk!

Nybæk  Grafisk
Ring på 26 25 82 50 

og få en uforbindende tilbud

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 Borremosen, Eskildstrup 1 han

Far: MARKPR Marco von der Günz DK03955/2012

Mor: MARKPR Borremosens Pryd DK10067/2010

T: 24497242 / E: skovtroldene@hotmail.com

Kenneth Hansen, Roskilde 1 han

Far: DKJCH SEJCH DKCH MARKPR Uldjydens 

Pedro DK15349/2011

Mor: MARKPR Aura DK18217/2014

T: 40779553 / E: mundmille@hotmail.com

Kennel Lille Rev’s, Grenå 3 hanner & 3 tæver

Far: MARKPR Uri vom Kiefernwalde DK10389/2014

Mor: MARKPR Lille Rev’s Ena DK17509/2013

T: 22307960 / E: nielsen4@live.dk

Jørgen Poulsen, Ølgod 2 hanner

Far: MARKPR Pluto DK17587/2014

Mor: Falka DK04694/2013

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

Kennel Hedeskov, Rønde 1 han

Far: MARKPR Vito DK18331/2013

Mor: DKJCH MARKPR Hedeskov’s Henna 

DK17073/2010

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

www.kennel-hedeskov.dk

Parrede hunde

Rolf Knudsen, Bogø  ventes 19.05.18

Far: MARKPR Marco von der Günz DK03955/2012

Mor: MARKPR Bijou DK10537/2011

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

Johnni Jarlgren, Slangerup ventes 25.05..18

Far: MARKPR Fuglevang’s Ricki DK09140/2015

Mor: MARKPR Uldjydens Puk DK03137/2015

T: 30112626 / E: jarlgren2@gmail.com

Preben Jørgensen, Viborg ventes 10.06.18

Far: MARKPR Dinus DK15369/2013

Mor: MARKPR Freja DK16711/2013

T: 23835004 / E: fenger.joergensen@mail.dk

Kennel Birkehaven’s Humlebæk ventes 14.06.18

Far: MARKPR Vito DK18331/2013

Mor: DKJCH SEJCH MARKPR Fuglevang’s Maggie 

DK05984/2011

T: 50967554 / E: Plt1966@hotmail.com

www.birkehavens.dk

Kennel Fuglevang, Kr. Såby ventes 20.06..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 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

Forventede parringer

Bent Rasmussen, Brande parring ca. 15.05.18

Far: MARKPR Hedeskov’s Jarko DK04780/2013

Mor: Snubbi DK14669/2014

T: 23677570 / E: jannirasmussen0905@gmail.com

Kennel Sneppegården, Læsø parring ca. 15.05.18

Far: DKCH MARKPR Fuglevang’s Rocky 

DK09138/2015

Mor: MARKPR Hulbæk Iben DK12142/2012

T: 23606455 / E: thorsenfisk@gmail.com

Per Revsbeck, Rønde parring ca. 15.05.18

Far: MARKPR Fuglevang’s Oscar DK08857/2012

Mor: Hedeskov’s Pia DK11817/2015

T: 22393818 / E: per.revsbeck@gmail.com

Peter Andersen, Horsens parring ca. 15.07.18

Far: MARKPR Løvmosen’s Dexter DK15556/2012

Mor: Athena DK02289/2013

T: 25327485 / E. peterkongo.andersen@gmail.com
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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
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, 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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Afsender: Münsterländeren v/ Sussie Mattsson, Langholmvej 26, 5592 Ejby


