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Årets beretning 

Velkommen til DMKs generalforsamling 2019. Lad os følge den gode skik og sammen mindes de 
medlemmer og andre med tilknytning til DMK, vi har mistet i det forgangne år. 

Året der gik 

Sidste år fejrede vi Dansk Münsterländer Klub’s 50 års jubilæum. Jubilæet blev fejret med 
værdighed af en stor andel af Klubbens medlemmer fra udstillingen i Gelsted, forårsmarkprøven i 
Ballum, Holdapporteringen som det helt store tilløbsstykke i Horsens og Efterårsmarkprøven på 
Sjælland. Opbakningen til alle arrangementer var uanfægtet fantastisk og på vegne af bestyrelsen 
vil jeg gerne takke jer alle sammen for jeres store fremmøde og for at holde ”Münsterens” fane 
højt. 

Münsterländerne er i fremgang på de danske prøver og test. Faktisk er deltagelsen steget 22% 
siden 2015, en udvikling vi er stolte af og en udvikling der er startet med den store indsats der 
gøres i aktivistområderne for at forberede ejerne og deres hunde.  

DMK har i starten af maj i samarbejde med DRK afholdt den anden Jagthundeinstruktøruddannelse. 
Endnu et rigtig godt uddannelsesforløb, med aktive medlemmer fra DMK og DRK, en god og 
konstruktiv dialog og vidensdeling på tværs af racer. Uddannelsen var tilpasset en anelse, baseret 
på tilbagemeldingerne fra sidste år. Stor tak til instruktørerne Hanne Buhr, Kim Rasmussen, Nicole 
Solgaard og Lars Pedersen. 

I starten af august afholdes den første markinstruktøruddannelse, der har været et stort forarbejde 
af instruktørerne Uffe Sørensen og Kenneth Hansen. Der vil første gang være 8 pladser – 4 til hver 
klub. 

Schweissinstruktøruddannelsen lader vente på sig, men jeg håber vi får den udbudt inden 
udgangen af 2019, således at vi får en fuld instruktørpakke til vores områder. 

Vi håber, at vi med uddannelserne, kan tiltrække endnu flere aktivister til områderne rundt i det 
danske land. Bestyrelsens filosofi er, at DMK skal have en sund egenkapital, uden at være en bank. 
Den bedste måde vi kan støtte områderne på og skabe værdi hos medlemmerne, er blandt andet 
gennem uddannelse af aktivisterne. 

I oktober 2018 blev der holdt General Meeting i KLM-I, et møde der finder sted hvert andet år. 
Forud for mødet havde DMK’s bestyrelse erfaret, at Tyskland allerede i 2015 havde sendt et forslag 
til FCI omkring ændringer af standarden for kleiner münsterländer. Forslaget indebar, at specifikke 
jagtlige egenskaber blev en diskvalificerende fejl, noget som DMK’s bestyrelse ikke kan tilslutte 
sig. I FCI’s egen model for en standard, er det således udelukkende fejl, der er relateret til 
udseende eller adfærd, der kan klassificeres som diskvalificerende.  
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Da DMK’s bestyrelse blev opmærksom på, at den foreslåede ændring var indsendt til FCI, blev vi 
enige med de øvrige nordiske lande, Norge, Sverige og Finland, om at gøre indsigelse mod 
forslaget ved at rette henvendelse direkte til FCI. Tyskland er racens moderland og dermed det 
eneste land, der kan indgive ændringer til FCI-standarden, men andre lande kan altid udnytte deres 
demokratiske ret og indsende en indsigelse. Inden indsigelsen fra de nordiske lande blev sendt til 
FCI, fandt vi ud af, at den tyske klub var blevet informeret om indsigelsen via et læk i Norge. De 
øvrige lande sprang fra, men DMK valgte at stå fast og indsende indsigelsen til FCI alene. Vi 
afventer fortsat svar på vores indsigelse. 

DMK’s bestyrelse ønsker først og fremmest samarbejde med medlemslandene i KLM-I, men vi 
ønsker også, at samarbejdet skal være reelt og gavnligt for alle parter. Vi betaler fortsat 7,5 kr. om 
året pr. medlem til KLM-I, men udover at det giver os muligheden for at parre med tyske hanhunde, 
føler jeg ikke, at vi på nuværende tidspunkt får værdi for pengene.  

 

Grosser Münsterländer 
I forbindelse med sidste års generalforsamling nævnte jeg at vi nok skulle blive færdige med 
hjemmesiden for grosser münsterländer. Beklageligvis fik vi ikke gjort det. Det er 100% første 
prioritet i det nye bestyrelsesår. Det skylder vi Grosser Münsterländer. Jeg er rigtig glad for at se 
den stigende deltagelse af grossere i DMK aktiviteter, det er virkelig dejligt. Fortsæt endelig med 
det og jeg håber på at fremtiden kunne byde på flere hvalpekuld. 

Ektopiske ureter 
Ektopiske ureter blev stemt igennem ved sidste års generalforsamling som et avlskrav, baseret på 
en 3 årig forsøgsperiode. Der har været nogle start udfordringer og der er fortsat nogle 
optimeringsområder, men generelt synes jeg vi har fået et indblik i Kleiner Münsterländer 
populationen. 

Områdemøder 
Det var planlagt at jeg skulle ud i 5 områder som jeg plejer. Desværre har jeg af arbejdsmæssige 
årsager ikke haft muligheden for at komme rundt som jeg plejer. Dog har jeg været i Horsens en 
træningsaften. En virkelig god og konstruktiv aften. Det er helt sikkert noget jeg gerne vil prioritere 
fremadrettet, at i stedet for decideret områdemøder så er besøgene under træningerne ligeså 
givtige. 

Samarbejde med DRK 
Vi har et stærkt samarbejde med hele bestyrelsen fra Dansk Ruhår Klub, både i SJD sammenhæng, 
men også i forbindelse med uddannelserne og JET testene. Jeg er sikker på at det tætte og stærke 
samarbejde fremadrettet vil skabe gode muligheder for begge klubber. 
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JET test 
Der har været afholdt JET I test på Sjælland, Fyn og i Midtjylland. JET II skulle have været rullet ud 
sidste år, men pga. diverse udfordringer bliver det først i år, hvor der bliver lavet en test af JET II i 
hhv. Jylland og på Sjælland. JET testene henvender sig helt specifikt til jægerne og jeg er sikker på, 
at det kan medvirke til at vi fremadrettet kan fastholde flere af vores medlemmer. Tusind tak til 
John H. Hansen for den store hjælp. 

Jagtbrugshunde 
Finn Nederby har varetaget kontakten med Jagtbrugshunde. Jeg mener ikke vi har fået det ud af 
samarbejdet som vi kunne have ønsket os. Vi har ønsket et formandsmøde mellem de deltagende 
klubber, dette har ikke været muligt selvom Finn har forsøgt. Vi har svært ved at forstå hvorfor 
blandt andet dommeruddannelsen endnu ikke er færdiggjort og vi har svært ved at forstå hvordan 
der kan deltage ikke uddannede dommere i avlsprøver. Som bestyrelse, ønsker vi kun flest mulige 
tilbud til vores medlemmer, men når der er tale om avlsprøver bliver vi nødt til at kunne forvente 
uddannede dommere. Det virker ikke som om, at Jagtbrugshunde er et reelt  samarbejde mellem de 
fem nævnte  specialklubber.  

FJD/SJD/DJU 
FJD og DJU blev nedlagt per 31.12.2018 og omdannet til SJD med mere indflydelse til 
specialklubberne. Vi har stadig det håb, at det nye samarbejde vil skabe nye muligheder for det 
eksisterende prøvesystem og sammensætning. 

Udvalgs møde 
I februar afholdt vi et udvalgsmøde med deltagere fra alle udvalg. Et, efter min mening, godt og 
konstruktivt møde med mange gode forslag til fremadrettede initiativer. Referatet kan læses på 
DMK’s hjemmeside. 

Prøver og resultater 

Generelt er det gået rigtig godt og med resultater vi allesammen kun kan være stolte af. Af 
bemærkelsesværdige resultater for racerne, kan nævnes: 
 

Sporchampion: 
I starten af maj opnåede dk18965/2015 Vestjyden’s Fendi sit sporchampionat 

Udstillingschampionater  
DK01105/2017 Jagtlystens Awesome Nala er nu både dansk, svensk, norsk og nordisk 
udstillingschampion 

DK14191/2016 Zakira Kilian V.D. Chesannehof er nu dansk udstillingschampion 

https://www.dmk-online.dk/hunde/dk18965-2015-vestjydens-fendi/
https://www.dmk-online.dk/hunde/dk01105-2017-jagtlystens-awesome-nala/
https://www.dmk-online.dk/hunde/dk14191-2016-zakira-kilian-v-d-chesannehof/
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Jagtchampionater 
DK18069/2013 Løvmosens Senta med Morten Andersen 
DK15556/2012 Løvmosens Dexter med Svend Erik Sørensen 
DK05873/2013 Asja med Michael J. Østergaard 
DK09138/2015 Fuglevang’s Rocky med Michael Pedersen 

JUA mesterskabsprøve 
Vi havde 4 hunde med på Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve (Mesterskabet), alle bestod 
og Bo Marker med DK12405/2013 MARKPR Münsterledet’s Findus fik max point. De øvrige hunde 
var: 

DK15556/2012 DKJCH MARKPR Løvmosen’s Dexter 
Ejer og fører: Svend Erik Sørensen 
Bestået, RK 226 point 

DK05998/2012 MARKPR Løvmosen’s Marco 
Ejer og fører: Troels Hümøller 
Bestået, RK 224 point 

DK09138/2015 DKJCH DKCH MARKPR SECH Fuglevang’s Rocky 
Ejer og fører: Michael Pedersen 
Bestået, RK 210 point 

 

 

Vinderklasser 
På forårsvinderklassen i Hjallerup blev: 
DK05720/2015 MARKPR Sneppegården Coco ført af Christian Thorsen 6. vinder 
 
På forårsvinderklassen i Vordingborg blev: 
DK18217/2014 MARKPR Aura ført af Kenneth Hansen 6. vinder 

På forårsvinderklassen i Sydøstjylland blev 
DK15893/2016 MARKPR Caya ført af Tine B. Nielsen 4. vinder 
 

DK09138/2015 DKJCH DKCH MARKPR SECH Fuglevang’s Rocky ført af Michael Pedersen opnåede 
følgende placeringer i 2018/19 

https://www.dmk-online.dk/hunde/dk05873-2013-asja/
https://www.dmk-online.dk/hunde/dk09138-2015-fuglevangs-rocky/
https://www.dmk-online.dk/hunde/dk12405-2013-munsterledets-findus/
https://www.dmk-online.dk/hunde/dk15556-2012-loevmosens-dexter/
https://www.dmk-online.dk/hunde/dk05998-2012-loevmosens-marco/
https://www.dmk-online.dk/hunde/dk09138-2015-fuglevangs-rocky/
https://www.dmk-online.dk/hunde/dk057202015-sneppegaarden-coco/
https://www.dmk-online.dk/hunde/dk18217-2014-aura/
https://www.dmk-online.dk/hunde/dk15893-2016-caya/
https://www.dmk-online.dk/hunde/dk09138-2015-fuglevangs-rocky/
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1.vinder DMK’s forårsmarprøven 
3. vinder på forårsmarkprøven på Midtsjælland 
5. vinder på efterårsvinderklassen i Slagelse 

Stort tillykke til præmierede hunde og ejere! 

 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde, det har været en stor 
fornøjelse. Tak til Thomas for hans store arbejde igennem de sidste 8 år, du har gjort Dansk 
Münsterländer Klub førende på hele vores markedsføringsdel, herunder har du skabt den mest 
solide og mest professionelle hjemmeside, der har udviklet sig til en indholdsrig platform. Tak til 
Jens for hans arbejde med schweiss og ”bukkeweekend”. Tak til Frederik for at have søsat 
schweissprøven på Sjælland. 
Vi har tidligere som bestyrelse fået at vide at vi skal uddelegere flere opgaver. Vi har igennem 
længere tid søgt hjælp til forskellige områder indenfor DMK. Henvendelserne har ikke stået i kø og 
vi mangler fortsat erstatning for Pia Nielsen der igennem de sidste 10 år har varetaget Jagthunden 
og ønsker en pause. Jeg synes det er ærgerligt, at vi ikke kan finde en erstatning. 

Frivillige kræfter hænger ikke på træerne hverken i aktivistområderne eller i 
bestyrelsessammenhæng. Vi skal sørge for at vi ikke slider vores frivillige op. 

Årspokaler 

Hedemarkens vandrepokal, årets münsterländer: Michael Pedersen, Fuglevangs Rocky 

Præstationspokalen: Mona Storgaard, Jagtlystens Nala 

PETO’s vandrepokal, championpokalen: Per Madsen, Zakira Kilian V.D. Chesannehof 

Jagtchampionpokalen: Michael Pedersen, Fuglevangs Rocky 

FJD’s Jubilæumspokal: Morten Andersen, Løvmosens Senta 

Münsterländerpokalen: Jette Andersen og Carsten Trøjborg 

 

Sølvnåle tildelt for deres store arbejde i klubben 

- Pia Nielsen 
- Sussie Mattsson 
- Thomas E. Nielsen 
- Gustav Klemmensen 
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Guldnåle tildelt for hans mangeårige arbejde i klubben 

- John H. Hansen 


