
1

Udgivelse
03/2018

Münsterländeren
Klubblad for Dansk Münsterländer Klub

Efterårsmarkprøve
- Nu også med unghunde, åben og brugsklasse

Jubilæumsweekend
- Sikke en fest!

Ektopiske Ureter
 - nye tiltag vedtaget på generalforsamlingen



2

Münsterländeren

Udkommer fire gange om året: Uge 9, uge 20, uge 35 og uge 48.        

Alt stof til Münsterländeren sendes via mail eller alm. post direkte til re-

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

Billeder vedhæftes separat i højest mulig opløsning.

Ansvarshavende redaktør

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

Redaktør:

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

Redaktionen modtager meget gerne indlæg 
og artikler til udgivelse. 

Tryk: 

NybækGrafisk
Oplag: 1.000 stk

Information

Sidste frist for indlevering af materiale til næ-
ste udgave er den 1. november 2018. 
Ansvarshavende i henhold til presseloven:
Rune Riishøj.
Meningsbevarende citater og gengivelser er 
tilladt, men kun med kildeangivelse.

Postgiro nr: 3 13 18 90
Blad nr: 9543

Forsidebillede og her: Jubilæumsweekenden, Dorthe Winde:  



3

Formanden har ordet

Kære medlemmer,

Tusind tak for jeres store opbakning i for-
bindelse med jubilæet i Horsens. Det var 
en enestående oplevelse at have så mange 
münsterländere og medlemmer samlet på ét 
sted. 

Tak til Norge, Sverige, Finland, Holland og 
USA for at I ville tage turen til Danmark og 
fejre Dansk Münsterländer Klub. 

En kæmpe tak til Carsten Trøjborg, Jette 
Andersen, Mona Storgaard, Per Madsen og 
alle de frivillige hjælpere der hjalp med at få 
arrangementet til at klappe i takt.

Vi har haft et begivenhedsrigt jubilæumsår 
med en imponerende tilslutning i forbindelse 
med udstillingen på Fyn, forårsmarkprøven 
og holdapporteringen i Jylland. 

Jubilæumsballets sidste opvisning er på 
Sjælland, hvor vi afholder vores efterårsmark-
prøver. Lørdag er der mulighed for at deltage 
i unghunde, åben og brugsklasse, og om 
søndagen er der mulighed for at delta-
ge i vinderklasse. Lørdag aften vil der 
ligeledes være mulighed for at deltage i 
fællesspisningen. Jeg håber, at I bakker 
talstærkt op om begivenheden og at vi, 
især fra vestenvindens side, bakker lige 
så stærkt op på Sjælland som sjællæn-
derne altid gør i Jylland. 
 

I maj afholdt vi, i samarbejde med Dansk Ru-
hårs Klub, det første instruktørkursus. Vi har 
nu 7 nye instruktører i vores aktivistområder. 
Det forløb særdeles tilfredsstillende med et 
stærkt og komprimeret materiale udarbejdet 
af de engagerede instruktører. Vi modtog en 
konstruktiv og absolut positiv tilbagemelding 
af kursisterne med gode forbedringsforslag, 
der vil blive inkluderet fremadrettet. 

Næste kursus afholdes den 3.- 5. maj 2019. 
I skrivende stund forberedes undervisnings-
materialet til hhv. schweissinstruktør- og  
markinstruktørkurset, som vi forventer at 
kunne udbyde i løbet af foråret 2019.
 
Jagtsæsonen nærmer sig, i skrivende stund, 
med hastige skridt. Jeg vil ønske jer alle en 
rigtig god jagtsæson og til jer der skal på 
prøver af forskellig slags, vil jeg ønske jer 
held og lykke.

Rune Riishøj

Foto: Anette Lindholt Larsen:  
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Ektopiske Ureter (EU)
Ektopiske Ureter er en urinvejsanormali, som 
er registreret hos flere hunderacer herunder 
et antal Kleiner Münsterländere i Danmark, 
Tyskland og andre lande. Lidelsen kan vise 
sig ved, at hunden er inkontinent, lækker lidt 
urin når den ligger eller måske har gentagne 
urinvejsinfektioner.
Kendskabet til EU er fortsat meget begræn-
set. Man ved, at lidelsen er arvelig, men indtil 
videre kender man hverken den præcise 
arvegang eller udbredelsen.

DMK ønsker at sætte fokus på EU, så  
Kleiner Münsterländerens sundhed også i 
den henseende sikres fremadrettet. Avlsvej-
ledningen arbejder med racens sundhed, 
men for at kunne rådgive omkring parringer, 
er avlsvejledningen nødt til at få en større 
indsigt i udbredelsen af EU.

På DMK’s generalforsamling den 26. maj 
2018 blev avlsrestriktion vedrørende EU drøf-
tet og godkendt. Følgende blev besluttet:
• Der må kun avles på hunde med kendt 
egen EU status.

• Der må kun avles på hunde, der er EU fri 
(status A eller B). Hunde diagnosticeret med 
EU (status C) kan således ikke indgå i avlen.

• Der indsamles blodprøver fra skannede 
hunde til opbevaring på KU (tidl. Kgl. Land-
bohøjskole) for på et tidspunkt, når DNA 
teknologien gør det muligt, at kunne udpege 
anlægsbærere.

• EU-resultater skal registreres på hun-

deweb og kategoriseres som ”fri” eller ”ikke 
fri”.

• Kravet indføres i en tre års forsøgsperio-
de, og starter fra det tidspunkt, hvor avlsre-
striktionen bliver godkendt af DKK.

• Parringer, som er godkendt af DMK, inden 
avlsrestriktionen træder i kraft, er undtaget.
Implementering af avlsrestriktionerne kan 
ikke alene besluttes af DMK, men forudsæt-
ter godkendelse af DKK. 

DMK har derfor fremsendt en dispensations-
ansøgning til DKK’s sundhedsudvalg. Dispen-
sationsansøgningen behandles på sund-
hedsudvalgets møde den 28. august 2018. 
Herefter skal der forventes en behandlingstid 
på op mod en måned. Kravet om kun at avle 
på EU-fri hunde kan derfor tidligst træde i 
kraft med udgangen af september måned.

Ultralydsskanning af hunde for Ektopisk Ure-
ter kræver både rutine og det rette udstyr for
at opnå den billedkvalitet og de videosekven-
ser, som kræves i vurderingen.

DMK har indgået aftale med Westrup Vet
Consulting ved dyrlæge Ulrik Westrup om 
vurdering af ultralydsskanninger. 

Indtil videre er 5 danske dyrlæger instrueret 
i kravene og udførsel af skanninger, baseret 
på de retningslinjer som er udarbejdet af Ulrik 
Westrup. Flere vil med tiden kunne udføre 
dem
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DMK’s efterårsmarkprøve på Sjælland

Lørdag og Søndag d. 29-30/09 2018

Dansk Münsterländer Klubs efterårsmark-
prøve 2018 afholdes i flotte omgivelser ved 
Korsør.

Til forskel fra andre år, kan der udover vin-
derklasse også stilles i unghunde-, åben og 
brugsklasse.

Unghunde-, åben og brugsklasse afholdes 
lørdag den 29. september, vinderklassen 
afholdes søndag den 30. september.

Der er morgenmad fra kl. 7:30.
Mødetid er kl. 8:00.
Prøvestart kl. 8:30.

Mødested: Storebælt Camping, Storebæltsvej 
85, 4220 Korsør.

Tilmeldingen er åben og sker på hundeweb. 
Sidste tilmelding er den 17. september.
Der er mulighed for bestilling af overnatning 
og forplejning - se mere på hjemmesiden.

Foto: Annette Laursen  

DMK dækker omkostningerne til vurdering af 
skanninger udført af Westrup Vet Consulting, 
mens hundeejeren selv må afholde omkost-
ningen til selve skanningen hos den valgte 
dyrlæge.

Yderligere information om EU, herunder 
hvilke dyrlæger, der er instrueret og i stand til 
at udføre ultralydsskanning for EU, vil løben-
de blive opdateret og være tilgængelig på 
klubbens hjemmeside.

Peter Katholm
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DMK Fyn har mistet en af deres aktivister gennem mange år.  

Jeg har modtaget disse mindeord om ham.  

Det kan tilføjes at Michael har været en meget afholdt og respekteret ak-

tivist i DMK Fyn siden 2010. Han var frem til sin død et drivende omdrej-

ningspunkt, der vil blive savnet! Michael har haft en kleiner ”Odin” uden 

papirer og 2 kleinere med papirer, ”Tiko” og ”Doffi”, alle 3 hunde har han 

været meget aktiv med, både på jagt og i konkurrencer. 

ET LYSENDE FYRTÅRN
Michael Larsen er ikke længere blandt os. 
Han døde d. 4.6.2018, mindet om ham og 
hans unikke færdigheder som hundefører vil 
være et lysende fyrtårn for mig altid.

Jeg har haft hund omkring mig hele livet, men 
først ved hundetræning med Michael bliver 
jeg opmærksom på dimensioner i kontakt og 
samarbejde mellem herre og hund, som jeg 
ikke anede muligt.

Michaels hund, Tiko, gjorde fremskridt i 
færdigheder uge for uge ved træningen i et 
overraskende hurtigt tempo. Jeg forhørte mig 
hos Michael om Tiko’s forældre, for der måtte 
være en særlig arv. Da der ikke var klare 
forklaringer her, blev føreren Michael mere og 
mere interessant og imponerende.

Helt tydeligt og afgørende står for mig Mi-
chaels ro og afklarethed i kropsholdning, 
stemmeføring og sprog. Her var en afklaret 
person, som det var let at blive tryg ved. 
Der var ikke meget sydeuropæisk tempe-
rament over hans kropssprog, der var ikke 

forvirrende signaler, der skulle tolkes og 
forstås af hunden. Ret op og ned var hans 
kropsholdning – kun med de nødvendige 
dirigerende bevægelser. Han supplerede 
med fløjten, som efterhånden stort set afløste 
de dirigerende bevægelser. Det var gysende 
imponerende at følge Tiko dirigeret på vandet 
af Michael.

Michael kommunikerede enkelt og klart 
med sin hund - og overraskende snakkede 
han også med den – ikke kun med den lyse 
fistelstemme, men også i almindeligt toneleje 
og med lange sætninger. Jeg tror, han fik svar 
tilbage – i hvert fald blev han ved, og måske 
er det noget af det uforklarlige ved hans 
resultater.

Det, der er til at forstå, men svært at efterleve, 
er hans konsekvens. Når Tiko blev præsen-
teret for en opgave, krævede han – hvis den 
var forstået - at den blev løst. Et mantra for 
Michael var, at opgaven blev løst. Han opgav 
ikke på hundens vegne, men støttede den 
indtil succes. Der var en logik og sammen-
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hæng at følge - ikke noget med at opgive 
- men bestemt og meget tålmodigt. Var han 
klar over, at der ikke var forståelsesproble-
mer, talte han kontant, præcist og kunne give 
et ryk i snoren eller øret. Han søgte konse-
kvent årsagen til, at hunden søgte egne og 
ikke fælles mål, og vendte tilbage til udgangs-
punktet. Michaels seriøsitet smittede klart af 
på hunden. Ihærdighed og prøven igen, når 
der var brud på den logiske rækkefølge.

Også i forhold til os andre, klubvenner, var 
han et enestående menneske. Det var forplig-
tende at være sammen med ham. Han kunne 
lytte, der var ikke meget snik-snak, men hvad 
var problemstillingen, og så kunne Michael 
konkludere. Det var trygt at være sammen 
med Michael.

Jeg besøgte ham, da han – efter at have 
håndteret sin kræftsygdom rationelt og 
eksemplarisk i flere år - nu sad i kørestol, og 
hans kone var den, der luftede hunden. Og 
selv her – uhelbredelig syg - strålede han 
med menneskeligt overskud, og var i stand 
til at give hjemmehjælperen venlige og klare 
instruktioner, så han tydeligvis var en af 
lyspunkterne på hendes vej.

Det er et kæmpe tab for hans kone, de to 
døtre, familie og os alle. Samtidig er jeg så 
overordentlig taknemmelig over at have ople-
vet så enestående en hundefører.

I Vestjylland har de Holger-hund, vi har Harris 
Jensen her på Fyn, og vi havde ikke mindst 
Michael. Nu har vi minder og myten om ham.

Ære være hans minde.

Kjeld Dissing Sandahl

Michael og Odin. Foto Anette  Lindholt Larsen. 
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Til Holdapportering i en ung alder

14 årige Ingrid deltog i holdapporteringen ved 
DMK 50 års jubilæumsstævnet i Horsens.

Efter at vi fik ny hvalp i efteråret, besluttede 
Ingrid og hendes far Lars, at Ingrid skulle føre 
familiens 6 årige hund Vega til lydighedstræ-
ningen med start i januar 2018. - Så kunne 
Lars deltage med hvalpen Stella.

Efter gennemført lydighedstræning fortsatte 
teamet Ingrid og Vega med apporteringstræ-
ningen. Alle trænere og erfarne medlemmer 
af DMK København har ydet hende en uvur-
derlig støtte i dette arbejde.

Al denne træning og støtte var 
medvirkende til at Ingrid stillede 
op med Vega  i holdapporte-
ringen til jubilæumsstævnet på 
holdet København 3.

Vega og Ingrid scorede 8 på 
duerne, 10 på kanin og 10 på 
vandet. Dommeren i hver disci-
plin fik fortalt, at det var en ny 
ung hundefører, der skulle op, 
så de tog sig rigtig god tid til at 
forklare Ingrid, hvad der skulle 

ske. En skøn oplevelse.

Opbakningen fra holdet med Jette, Ulrik og 
Vibeke samt mange andre var med til at gøre 
denne dag til en stor oplevelse for Ingrid. Tak 
til alle omkring Ingrid.

Håber dette kan være en  inspiration for an-
dre i denne aldersklasse til at gå i gang med 
træningen. 

Hilsen Ingrids forældre

Ingrid og Vega
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Sikken en fest …

”Er der nogen, der savner en münsterländer”? Ordene var toastmasterens, 

og anledningen var festmiddagen ved DMK’s 50-års jubilæum. 

Ikke færre end 300 mennesker kunne have 
svaret bekræftende på spørgsmålet, for så 
mange havde den aften valgt at være med 
til at fejre vores klubs runde dag. En klub, 
der blev stiftet i oprørsåret 1968, og som har 
udviklet sig til at være en klub for den næst-
mest populære stående jagthund i Danmark, 
en klub med mange spændende aktiviteter, 
og en klub med et fantastisk sammenhold 
mellem medlemmerne. 

Festlighederne blev indledt fredag morgen 
den 29. juni med ræveslæb i skovene tæt 
på Bygholm Landbrugsskole i Horsens, 
hvor jubilæet blev afholdt. 26 hunde deltog, 
15 bestod. Humøret var højt i det gode vejr, 
og heldigvis tog ikke alle deltagerne den 
ikke-beståede prøve som noget negativt. 

”Det er da et skridt i den rigtige retning, at 
han i det mindste finder ud til ræven og tager 
den i munden”, var der en af deltagerne, der 
udtalte, efter at hendes hund kom ’tomhæn-
det’ hjem. ”At han så tænker ’ha ha, mor ved 
slet ikke, at der ligger en ræv derude, så 
jeg behøver ikke at tage den med tilbage til 
hende’ – det skal der arbejdes på”. 

Fredag eftermiddag var der arrangeret udstil-
ling med deltagelse af 100 hunde. Inden ud-
stillingen startede, var der besøg af forman-
den for FJD, Per Kaa Kristophersen, som var 
fuld af beundring over, at vi kunne samle så 
mange mennesker til et jubilæumsarrange-
ment. Han sagde, at vi skulle sætte stor pris 
på den helt specielle klubånd, vi har i DMK, 
og at vi skulle værne om den. I anledning af 

 En del af de præmierede hunde og førere fra ræveslæbsprøven.
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jubilæet overrakte Per Kaa en gave, en smuk 
skål fra Stelton, som skal bruges som van-
drepræmie til den bedste münsterländertæve 
på fuldbrugsprøve. Så nu er det bare med at 
komme i gang med træningen, for her er en 
pokal, som man rent faktisk har lyst til at have 
stående fremme! 

I de to udstillingsringe løb hunde og hundefø-
rere rundt, fra de små hvalpe på deres lange, 
tynde ben, til de mere eller mindre garvede 
veteraner, der kæmpede om de i 2018 indfør-
te veterancertifikater. Dommerne delte flittigt 
ud af de gode bedømmelser, således fik ikke 
mindre end 76 % af hundene excellent, og 
af disse fik godt en tredjedel yderligere CK. 
Tillykke til alle de udstillede hunde med de 
fine resultater. I anledning af jubilæumsud-
stillingen var der også arrangeret en barn og 
hund konkurrence. 
Seks børn havde taget udfordringen op med 
at fremvise familiens hund, og der var en lille 

præmie til alle deltagerne.  
Weekendens højdepunkt var dog uden 
tvivl lørdagens Holdapportering. En årligt 
tilbagevendende begivenhed, som i år blev 
afholdt for syvende gang, efter at den blev 
taget op igen i 2012, og med et rekordstort 
deltagerantal på 57 hold med i alt 228 hunde. 
Hundene og deres førere kom fra alle afkroge 
af Danmark, og igen i år var der deltagelse fra 
Holland og Sverige. Derudover deltog også 
hunde fra Norge og Finland. To deltagere 
havde endda fundet vej over Atlanten for 
at være med, de lånte dog hunde i dagens 
anledning! 
Alle specialklubberne under FJD var blevet 
inviteret, så ud over de mange münsterlän-
dere kunne vi yderligere byde velkommen 
til deltagere fra Dansk Ruhår Klub, Engelsk 
Setter Klub i Danmark, Dansk Gordon Setter 
klub og Dansk Vizsla Klub.

Holdapporteringen er og bliver en hyggedag, 

Vinderne af jubilæumsudstillingen. 

BIR blev Malene Krarup med Luna, og BIM blev Rolf Hecht Knudsen med Bernie.
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men derfor er det stadig en konkurrence, og 
alle sejl er sat til, når der skal luftes t-shirts i 
friske farver med mere eller mindre opfind-
somme holdnavne påtrykt. Vi mødte bl.a. 
Fla’ u’ hunni, Bøhtosserne, Mandagsholdet, 
Himmelhundene, Mummi Troldene og mange, 
mange flere. 

Holdapporteringen består som bekendt af de 
tre discipliner i den ’lille’ apporteringsprøve, 
og en holdstafet. Og der er vist ingen tvivl 
om, at det er holdstafetten, der skiller fårene 
fra bukkene! Her gælder det om at have styr 
på sin hund, både når den ’er på’, og når 
den skal sidde afventende ved førers side. 
For meget uro mens man venter giver minus 
points – et enkelt hold måtte således inkas-
sere hele 37 af slagsen! Det gælder også om 
at have strategien i orden mht rækkefølgen, 
som hundene sendes afsted i. Et andet hold 
måtte erkende, at strategien med at sende 
den mest uerfarne hund først gav bagslag, da 
hunden ikke ville hente nogen af de udlagte 
emner. På et tidspunkt foreslog dommeren, 
at hunden blev kaldt hjem, så de andre tre 
kunne få en chance. De kvitterede med at 
komme med hhv. ræv, mårhund og mink. Så 

er det jo lidt surt, at det ikke tæller, når den 
første hund ikke har fået noget med hjem. Øv! 

Holdapporteringen blev i Unghundeklassen 
suverænt vundet af holdet BRING AS med 
210 points, hele 32 points bedre end det 
næstbedste hold, Jagtlystens A-kæde, og 42 
points bedre end nr. tre, De 4 banditter. 

I Åben Klasse var det mere tæt i toppen. The 
Dream Team vandt med 184 points, kun to 
points foran nummer to, Selvhenterne, og 
med yderligere to points ned til nummer tre, 
Far mor og børn. Stort tillykke til vinderne 
som hermed har retten til at glæde sig over 
det gode hunde- og førerarbejde indtil næste 
år.

Jubilæumsweekenden sluttede af med fest 
for ca. 300 mennesker. Rammerne fejlede 
bestemt ikke noget. Der var dækket festligt 
op, maden var dejlig, og Tailors spillede god 
musik i baggrunden. Men rammerne alene 
kan ikke skabe festen, det skal gæsterne 
gøre. Og det gjorde de så sandelig også! Fra 
vi satte os gik snakken lystigt, men det er 

Holdstafetten

Der hygges i ventetiden
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selvfølgelig heller ikke så svært at finde noget 
at tale om, når man har en fælles interesse. 
Som forældre gerne taler om deres børn, så 
taler hundeejere gerne om deres hund. Og 
denne aften kunne man være rimelig sikker 
på, at der også sad nogen, der gad at høre 
på én!

Formand Rune Riishøj indledte talerrækken 
med at understrege, hvor glad han var for at 
se det store fremmøde til klubbens jubilæ-
umsweekend. Og med at sige tak til Carsten 
Trøjborg, Jette Andersen, Mona Storgaard og 
Per Madsen. Der er lagt rigtig mange timers 
arbejde i det store og flotte arrangement, og 
de tilstedeværende viste deres anerkendelse 
gennem et langvarigt bifald.

Dernæst fulgte en række af taler og gaver. 
Jens Foldager var den første, efterfulgt af 
Jens Toft fra Dansk Ruhår Klub, som kom-
menterede, at hans klub nok var lidt mere 
konservativ med sine 90 år på bagen. I hvert 
fald var han ikke vant til at se så mange 
forskellige farvede t-shirts, når han var sam-
men med jægere og jagthundefolk. Men det 
skyldtes nok, at DMK var fra 1968, året med 
ungdoms- og studenteroprør. Erling Clausen 
fra Engelsk Setter Klub i Danmark holdt tale 
på vegne af de engelske racer og nævnte det 
gode samarbejde, og derefter fulgte Bjørn 

Holgersson fra Svenske Münsterländere. 
Geir Kjøpnes, formand for Jagtrådet i Norge, 
repræsenterede Norsk Münsterländerklubb. 
Han syntes, at især holdstafetten havde 
været en udfordring for de norske hunde, da 
det vildeste de plejer at skulle apportere er 
en and! Vores finske gæster kunne ikke nøjes 
med én taler. Formand for den kontinentale 
gruppe i Finland, Vesa Nummi, måtte have 
assistance af Harri Hyppänen, formand for 
Finsk Münsterländer Klub (Suomen Münsteri-
kerho) til at oversætte hans tale til engelsk, da 
han ikke mente, at vi var nået til det tidspunkt 
på aftenen, hvor alle snakkede finsk! 

Ved festen blev hovedgevinsterne i jubilæ-
umslotteriet udtrukket: Gavekort til Mankaza-
na Safaris, Korsholm, Rødhus Klit Camping 
og Jelling Jagtrejser. Desuden en jagtrejse 
til Finland, sponseret af Finsk Münsterländer 
Klub. Endnu en gang en stor tak til alle vores 
sponsorer for de mange flotte præmier og en 
tak til alle, der støttede lotteriet ved at købe 
lodder.

Efter middag og taler spillede Tailors op 
til dans, og der var mange, der benyttede 
lejligheden til at ryste den gode mad på plads! 
Der blev hygget både inde og ude, og endda 
lavet personlige interviews med en toiletbør-
ste som mikrofon! Der er ingen tvivl om, at 

stemningen var god, og der blev festet 

Tusind tak til Dorthe Winde for alle de gode billeder. Der kan ses flere på hjemmesiden 
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til den lyse morgen.
Året 1968 er i år genstand for en udstilling i 
Kerteminde. I den lokale Ugeavis præsen-
teres udstillingen med teksten ’den handler 
om det ikoniske år 1968 – dengang for 50 år 
siden, da alting gik af lave’. Om det var en del 
af et oprør, at DMK blev stiftet i netop dette 
år, tør jeg ikke sige, men et faktum er, at DMK 
er den tredje yngste af klubberne under FJD, 
og så må man vel godt være lidt oprørsk, 
eller skal vi sige nytænkende? Et eller andet 
må vi i hvert fald have gjort rigtigt, når vi kan 

samle så mange hunde og mennesker til et 
så stort og flot arrangement, og når vores 
kolleger i de andre klubber misunder os vores 
sammenhold. Så alting gik ikke af lave i 1968, 
der kom i hvert fald mindst én god ting ud af 
oprørsåret!

Og nå ja, den hund, som toastmasteren efter-
lyste en ejer til, viste sig at være hans egen!

Susanne Holst

 Årgang 1968 i DMK-regi var også repræsenteret ved jubilæumsarrangementet. Fra 

venstre er det Kjeld Jespersen, Thomas Moltesen Hansen og Erik Danielsen med frue, alle 

tidligere bestyrelsesmedlemmer i DMK.
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Succesfuld start på ny instruktør- 
uddannelse

Af Tommy Baunwall

DMK har de seneste år haft behov for at kun-
ne tilbyde aktivisterne en grunduddannelse 
som jagthundeinstruktør. Klubbens ”gamle” 
garvede hundefolk har allerede en stor viden 
om jagthundetræning, men nye aktivister har 
også brug for et godt grundlag, når de skal 
påtage sig instruktøropgaver.

Derfor har DMK’s bestyrelse lagt energi i at få 
udviklet en grunduddannelse som jagthunde-
instruktør.

Kurset er udviklet i samarbejde med DRK, da 
træningsbehovene for de to stående hunde-
racer er praktisk talt ens.
DMK’s og DRK’s formål med kurset er at 
”have veluddannede og imødekommende 
instruktører, der er i stand til at hjælpe med-
lemmerne til at træne deres hunde til at være 
velegnede jagthunde”.

Kurset er altså ikke en uddannelse i at træne 
sin egen hund – det er en uddannelse i at 
træne andre i at træne deres hund.
Kurset blev afholdt første gang i starten af 
maj, og denne artikel beskriver min oplevelse 
af kurset som deltager.

Kurset afholdtes som et 3-dages, intensivt 
kursusforløb for 16 deltagere (8 fra hver klub).
Vi mødte ind med vore hunde fredag efter-
middag, hvor vi blev indkvarteret på ledergår-

den på spejdernes 30ha store område øst for 
Stubbergård Sø mellem Holstebro og Viborg. 
Efter kl. 17 at være blevet budt varmt vel-
kommen af DMK’s formand, Rune Riishøj, 
og DRK’s formand, Jens Toft, startede vi så 
ellers på et meget omfattende, men veltilrette-
lagt og givende program.

Fredag aften stoppede undervisningen såle-
des først kort før midnat – og på det tidspunkt 
var vi alle godt møre. 

Men vi skulle på den igen allerede lørdag 
morgen kl. 8, hvor lektionerne startede – på 
det tidspunkt skulle hundene være luftet og 
morgenmaden overstået, så alle var tidligt 
oppe. Der var undervisning til ca. kl. 21, 
hvorefter der var plads til nogle timers socialt 
samvær og hygge. Som selvfølgelig meget 
hurtigt mest kom til at dreje sig om jagthunde 
og hundearbejde – krydret med en passende 
mængde gode røverhistorier fra hundever-
denen.

Søndag startede vi igen kl. 8, og vi afsluttede 
dagen og kurset med fælles evaluering og 
hyggelig afsked ved 16-tiden.
De to klubber havde nedsat en fælles ar-
bejdsgruppe, som havde udarbejdet et meget 
omfattende, dækkende og velskrevet kursus-
materiale på 200 sider. 

Der skal lyde en stor ros for dette arbejde. 
Det er meget værdifuldt at kunne tage et 
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sådan materiale med hjem og kunne genlæse 
det, når man har brug for det. For med det 
meget komprimerede program er det kun de 
færreste, der vil kunne huske det hele første 
gang.

Materialet dækkede alle grundlæggende 
aspekter af at tilrettelægge og gennemføre 
jagthundetræning for andre inkl. blandt andet:
• hundepsykologi og -adfærd
• hundens anatomi
• præsentations- og kommunikationsteknik
• hvalpemotivation, jagtlydighed, apporte-
ring, og sporarbejde
• konflikthåndtering
• kursusplanlægning og -afvikling

Kursets formål – at uddanne aktivister til at 
træne andre til at træne hund – var rigtig fint 
afspejlet i hele kursets indhold og afvikling.
Deltagerne bidrog også til dette – der var 
mange gode og konstruktive diskussioner 
om, hvorledes man som instruktør bedst 
kunne hjælpe en tænkt hundefører med en 
given problemstilling.

Kurset blev afholdt som en motiverende, lø-
bende afveksling mellem teoretiske lektioner 
i klasselokalet efterfulgt af praktiske øvelser 
udenfor, hvor det netop gennemgåede blev 
indarbejdet. Enten som gruppearbejde eller 
som øvelser med hundene. 
Det er mit indtryk, at dette virkede godt for 
alle og gav en effektiv indlæring. 
Specielt når programmet er intenst, er det 
vigtigt at kunne ”hvile ørerne” ind i mellem og 
få tid til at fordøje de mange input.

Området viste sig også at være perfekt valgt 

til afvikling af de mange praktiske øvelser og 
gruppearbejder, idet der var masser af store 
græsområder til både træning og hundeluft-
ning. Samt den nærliggende store sø, hvor vi 
kunne træne vandapportering.

Instruktørgruppen bestod af virkeligt erfarne 
hundefolk fra både DMK og DRK, som samti-
digt var dygtige undervisere. 

Dyrlæge Hanne Buhr (ruhårsfører og ud-
dannet adfærds- og hundetræner) dækkede 
hundens anatomi. 

Karen Frost Knudsen (labradorfører, agronom 
med speciale i hunde-adfærd) gav en grundig 
indføring i hundepsykologi og adfærd. 
Det gav lidt livlig debat fredag aften, da 
Karen undervejs i sit indlæg stilrent fastholdt 
sin linie ved at argumentere for, at en hund 
kunne trænes uden overhovedet at anvende 
et nej-signal (dvs. udelukkende ved brug af 
positiv indlæring) - det var der vist mindst et 
par af hundeførerne, der ikke var helt enige 
i - undertegnede inklusive.
Der skal dog ikke herske tvivl om, at både 
Karen og de andre er dygtige undervisere, 
der kan deres stof. 

Allerede fredag eftermiddag opstod der en 
rigtig god stemning og et godt kammeratskab 
mellem alle deltagerne fra de to klubber og 
alle instruktørerne. 

Det var tydeligt, at alle var samlet om en 
fælles interesse – stående jagthunde – og 
at vi nød det. Der var med det samme en 
stor respekt og gensidig forståelse mellem 
münsterlænder- og ruhårsfolk, hvilket bedst 
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Herning området

DMK-Herning afholdt apporteringsafslutning 
den 16. juni 2018

Tak til Kirsten og Jan Kristensen fordi de kom 
og serverede pølser og kartoffelsalat til hele 
flokken.

Tak til dommerne Erik Petersen, Torben 
Haugaard og Ejgil Thomsen for at komme og 
dømme vore hunde.

Venlig hilsen Aktivisterne

Vinderne i unghunde og åbenklasse

illustreres af, at de få ”nødvendige” smådril-
lerier racerne imellem blev sagt med store, 
venlige smil og alle grinede af dem. 

Det var en fornøjelse at deltage på et kursus, 
hvor der var så god en stemning. Og de 
ruhårsfolk er ”nu slet ikke så tossede” – dem 
arbejder jeg meget gerne sammen med 
igen.

Selvom det kun var første gang kurset blev 
afholdt, så havde det allerede en rigtig stor 
kvalitet, og der var ingen store mangler eller 
”skæverter”. Det var virkelig en god start.

Selvfølgelig vil der med et helt nyt kursus 
altid være plads til forbedringer, og der var et 
par ting omkring logistik og feedback, som 
kunne gøres bedre. Disse ting er nævnt for 

formand Rune ved den afsluttende eva-
luering, så mon ikke der bliver rettet lidt til 
næste gang.

Jeg har forstået på Rune, at der arbejdes på 
at gentage kurset – det kan jeg kun stærkt 
anbefale.

Der er også tanker om, at udvikle yderligere 
to mere specifikke kurser, som skal være 
overbygning på grundkurset. Disse to skal 
så dække henholdsvis marktræning og 
schweisstræning.

Til sidst skal der lyde en stor tak til klubber-
ne for et rigtigt godt kursus, hvor jeg lærte 
meget. 

/Tommy Baunwall, DMK Østjylland
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Esbjerg Området

Brugsprøvetræning m. fældning af fugl.
Dato: 23. september 2017 
Vi plejer at have en skøn dag med masser af 
godt hundearbejde og glade hundeførere.
Ønsker du at deltage så er det først til Møl-
le-princip, ved tilmelding til Heidi. (KUN MAIL)
Prisen for hele dagen er 900 kr. inkl. morgen-
bord. (maks. 12 hunde, minimum 4 hunde)
Husk medbring selv middagsmad. Ellers kan 
der bestilles smørrebrød til gode priser.
Mødested oplyses V/tilmelding 

Foredrag ”hvem styrer jagten/ Det gode 
samarbejde”V/Dorthe Odefey
Indehaver af ODAC og Professionel Hun-
deadfærdsspecialist og clickinstruktør.
Onsdag den 5. september 2018 kl. 18.30 – 
22.00 ca.
- Dette foredrag tager udgangs i de mest 
basale ting omkring vores jagthunde,
Der vil være emner som stress, intelligens, 
hundesprog, signalkontrol og relation samt 
aktive træningsmetoder.
Minimum deltagere 12 maks. 25 – sted: 
Vesterled 7, 6731 Tjæreborg
Pris 350 kr. der er lidt kaffe og kage, og der 
købes øl og vand.

Gældende regler ved alle kurser hos 
DMK-Esbjerg.
Du skal tilmelde dig på mail til: dmkesbjerg@
gmail.com
Penge skal overføres til Regnr:. 1686 kon-
tonr:. 3230246555. 

NYT: byd velkommen til vores nyeste ”føl” 
Mette Trøiborg,

Jeg hedder Mette Agerbak Trøiborg, jeg bor 
sammen med min mand og vores 3 børn på 
en lille gård i Nørre Nebel. Jeg er vokset op 
med hund og hest, men valgte dog for nogle 
år siden at sælge hesten for at fokusere på 
familien og hundene  Jeg er vokset op med 
labrador, men i 2009 købte jeg en islandsk 
fårehund, som blev brugt til lydighed og en 
smule agility.

I 2012 får jeg kontakt med dansk blindesam-
fund og bliver “foderværtfamilie” for nogle af 
deres labrador hvalpe. Og slutter samarbej-
det pga flytning.

2013 stiftede jeg for første gang kendskab 
med en Kleiner Münsterländer som jeg efter 
et årstid får lov at træne med, og har siden 
da, været lidt under Monas vinge.
I 2017 sker det endelig, min helt egen klm 
kommer hjem og vi har fra dag et været 
meget arbejdsomme, og aktive på trænings-
banen, og deltaget på et par prøver.

Gennem alle disse år med hund er ønsket om 
at hjælpe andre kun blevet større og større, 
og jeg er nu så heldig at jeg har fået lov at 
hjælpe lidt i DMK Esbjerg, og forhåbentligt 
lære endnu mere.
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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 
rideskole). 
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

Østjylland  
området

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.

Fyns området
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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Se alle prøveresultater 
på vores hjemmeside!

Viborg Området

Dmk Viborg inviterer til hvalpemotivation.

Første træning er torsdag den 5. juli 2017, kl. 
19. Vi mødes på Långawten 34, 8643 Ans
Derefter trænes torsdag den 26. juli, torsda-
ge 9. og 23. august, fredag 7. og lørdag 8. 
september og sidste træning torsdag den 20. 
september.

Hvalpe motivation er for hvalpe under 6 mdr. 
Der introduceres lydighed, socialisering, 
håndtering, jagtrelaterede dufte og emner. Vi 
træner i forskellige miljøer og derfor aftales 
mødesteder løbende.
Pris 300 kr. for sæsonen.
Træner er blandt flere Tage S. Nielsen tsni@
mail.dk mob. 2122 3262

DMK Viborg havde afslutning på forårs træ-
ningen den 13. maj 2018 på Klostermarken.
Der var mange til familie dagen i det gode 
vejr, hvor vi sluttede med grillpølser.

Der var sponsor præmier fra Hike og JAFI til 
vinderne og til apportering på tid af kæmpe-
kanin, edderfugl, fasan og gummi and. 
Hurtigste tid i unghunde blev 21 sek. 
Hurtigste tid åbenklasse for tre emner blev 55 
sekunder.
Alle 1. og 2. vindere er udtaget til Viborg 
kommunemesterskab i dressur.

Tak til dommere, hjælpere og sponsorer.

Alle deltagerne ved afslutningen i Viborg 
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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

Kennel Vorgodheden, Videbæk4 hanner & 2 tæver

Far: DKCH MARKPR INTCH DEVDHCH Åløkkens 

Mielo DK03657/2014

Mor: MARKPR Cille DK01696/2013

T: 50953101 / E: betina-gustav@mail.dk

Bent Rasmussen, Brande 2 hanner & 1 tæve

Far: MARKPR Hedeskov’s Jarko DK04780/2013

Mor: Snubbi DK14669/2014

T: 23677570 / E: jannirasmussen0905@gmail.com

Kennel Sneppegården, Læsø 1 han

Far: DKCH MARKPR Fuglevang’s Rocky 

DK09138/2015

Mor: MARKPR Hulbæk Iben DK12142/2012

T: 23606455 / E: thorsenfisk@gmail.com

Kennel Haugaardens 2 hanner & 2 tæver

Far: DKCH MARKPR SECH Fuglevang’s Rocky 

DK09138/2015

Mor: Vestjyden’s Fendi dk18965/2015

T: 22462555 / E: athaugaard@gmail.com

Parrede hunde

Peter Andersen, Horsens ventes 12.09.18

Far: MARKPR Løvmosen’s Dexter DK15556/2012

Mor: Athena DK02289/2013

T: 25327485 / E. peterkongo.andersen@gmail.com

Kennel Grønsund, Bogø By ventes 07.10.18

Far: MARKPR Basil DK09405/2015

Mor: Åløkkens Mira DK03661/2014

T: 23652845 / E: AnetteBJ@live.dk

Kennel Røverstedmølle’s ventes 08.10.18

Far: MARKPR Fuglevang’s Oscar DK08857/2012

Mor: Luca dk15860/2015

T: 50461707 / E: heidi_ehlert@mail.dk

Forventede parringer

Per Revsbeck, Rønde parring ca. 15.08.18

Far: MARKPR Fuglevang’s Oscar DK08857/2012

Mor: Hedeskov’s Pia DK11817/2015

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

Tanja Rønhoff, Grindsted parring ca. 01.09.18

Far: DKJCH DKCH MARKPR INTCH SECH NOCH 

NORDCH KLBCH Rico DK06374/2011

Mor: MARKPR Easy vom Wildbusch

T: 22876561 / E: t.roenhoff@outlook.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

Hvalpenyt fortsat..

Kennel Tjæreborgegnen Esbjerg parring ca. 01.10.18

Far: DKCH MARKPR SECH Fuglevang’s Rocky 

DK09138/2015

Mor: DKCH MARKPR Zakira Kilian V.D. Chesanne-

hof dk14191/2016

T: 23277190 / E: jp.madsen@esenet.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 22

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
Django    DK08139/2014 Rasmus Thuesen, Ribe
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
Hedeskov’s Guffe   DK09329/2009 Jette Andersen, Horsens
Hedeskov’s Jarko   DK04780/2013 Kirsten R.-Petersen, Holstebro
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
Løvmosens Marco   DK05998/2012 Troels Hümøller, Fredericia
Pluto    DK17587/2014 Heidi Pedersen, Esbjerg
DKJCH, DKCH, INTCH Rico  DK06374/2011 Jan L. Larsen, Nibe
Rico    DK10002/2009 Ulrik B. Pedersen, Hårlev
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


