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Formanden har ordet

Før jeg starter på den store juleandagt, vil jeg 
på bestyrelsens vegne gerne sige TUSIND 
TAK for jeres fantastiske opbakning til Dansk 
Münsterländer Klubs 50 års jubilæum her i 
2018. Tusind tak til alle jer der har hjulpet og 
har gjort det muligt at afholde et så begiven-
hedsrigt år. 

Sidste år ved juletid, stod Fruen med et glas 
velsmagende druer i hånden, hun så lidt un-
drende ud og sagde så – det bedste ved julen 
er, at du er hjemme hver aften, det kunne 
jo kun tolkes positivt. Inden jeg begyndte at 
komme på kække tanker, slog fornuften dog 
til og jeg greb støvsugeren med det samme 
og viste mit værd med det støjende apparat, 
selvom det dog kneb lidt med at finde start-
knappen.

Julen er tiden, hvor vi sænker hovedet og 
begynder at rode på gammel fært. Vi fin-
der hjem i den hyggelige stue, hvor freden 
dæmper sig og smilene og glæden kommer 
frem. Naturligvis skal der være plads til lidt 
jagt med hundene i løbet af julen, men solen 
går heldigvis tidligt ned og muligheden for at 
være derhjemme med sine kære er til stede. 
Nytårsnat, når der igen blæses til samling, 
går det straks med fuld hals over de broge-
de stepper, og inden man får set sig om, er 
orkanen igen i fulde omdrejninger og der 
tænkes, med strejf, tilbage på den hyggelige 
og rolige jul.

Det har været et begivenhedsrigt år i DMK, 
jeg synes alle kan være stolte og tilfredse 

med jubilæumsårets afvikling og den særde-
les flotte deltagelse i arrangementerne. Det 
har været et år med masser af spændende 
udfordringer. Fra ektopiske ureter til afhol-
delse af den første instruktøruddannelse, 
begge dele med sine interessante elementer. 
Ektopiske ureter har været en udfordring at 
få op at køre, og på nuværende tidspunkt 
(slutningen af oktober) er vi ikke kommet helt i 
mål, selvom DKK’s avlsrestriktioner starter 1. 
januar 2019. Hængepartiet er især Sjælland, 
hvor vi på nuværende tidspunkt ikke har de 
nødvendige ressourcer til rådighed i forhold 
til efterspørgslen. Det er absolut ikke tilfreds-
stillende, og vi gør alt hvad vi kan for at få løst 
udfordringen. Det positive er, at bedømmel-
serne går hurtigt.

I oktober måned blev KLM-I’s generalfor-
samling afholdt. Vi har, i samarbejde med 
de nordiske lande, udfordret de eksisterende 
vedtægter, samt den tyske organisations 
ønske om ændring af standarden Vi ønsker 
fortsat at være en del af det internationale 
samarbejde, men de enkelte landes jagt, 
prøve og avlstraditioner skal respekteres. 
DMK’s klare holdning er, uanfægtet om det er 
jagt, prøve eller avl, at fokus skal være på den 
danske jæger og de danske jagtformer.

I oktober var Finn Nederby i Tyskland for at 
opstarte Grosser Münsterländer International. 
Finn fik kæmpet enkelte passusændringer 
igennem i de foreslåede vedtægter, såle-
des at DMK nu er en del af et internationalt 
samarbejde i grosser regi. Vi kunne godt 
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have tænkt os flere tilpasninger i vedtægter-
ne, men det må komme hen ad vejen. Vi ser i 
hvert fald frem til et godt og stærkt samarbej-
de med GM-I.

2019 bliver et spændende år. Den nye 
organisation, Stående Jagthunde i Danmark, 
afløser de eksisterende organisationer FJD 
og DJU. Vi ser frem til et samarbejde, hvor 
de stående hunde får mere indflydelse end 
tidligere, og nu er det op til os specialklubber 
at løfte opgaven.

I maj 2019 afholder DMK og DRK endnu en 
jagtinstruktøruddannelse, og der er fortsat 
ledige pladser. I løbet af året skulle vi gerne få 
de to nye uddannelser på plads, henholdsvis 

schweissinstruktør- og markinstruktørud-
dannelsen. Vi ser frem til at kunne tilbyde en 
samlet uddannelsespakke til vores aktivister.
Til slut skal der lyde en kæmpe tak til alle 
jer medlemmer for at bakke op om de lokale 
aktiviteter i områderne og klubaktiviteterne. 
En kæmpe tak for jeres store indsats til alle 
aktivister, udvalgsmedlemmer og andre der 
har været behjælpelige i Münsterländerregi. 
Vi håber, at vi får en lige så stor opbakning til 
vores aktiviteter i 2019, som vi havde i 2018.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt 
nytår

På bestyrelsens vegne,
Rune Riishøj

DMK Schweissprøve ved Blåbjerg
Lørdag d 27.04.2019 kl. 08.45 i Blåbjerg 
Plantage,

400m/3 timer & 400m/20 timer, med mulig-
hed for rapportering.

Adresse: Skydebanehuset: Sdr. Klintvej 60, 
6830 Nr. Nebel Se efter DMK-Esbjergs skilte

Prøven starter kl. 09.00

Remarbejde, 3 timer 400mtr. 450,00 kr.
Remarbejde, 20 timer 400mtr. 500,00 kr.
+ evt. Rapportering, 100,00 kr.
Der tages forbehold for evt. regulering af 
prøvegebyr
.

Maks deltager antal:
12 hunde, Münsterländer har fortrinsret.

Dommere: 
Ole Knudsen og Heine Tirsbæk Jørgensen

Prøveleder:
Mona Storgaard, Karl Jensens Vej 16, 6731 
Tjæreborg 21920030

Alt 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.
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DMK Udstilling i Gelsted

Udstillingen afholdes lørdag d. 26. januar 
2019, Sportsvænget 3, 5591 Gelsted.

Bedømmelsen starter kl. 10.00

Som dommere har vi inviteret:
Annette Bystrup, hun vil dømme alle tæver 
(Grosser - Kleiner), og
Marie Petersen, hun vil dømme alle hanner 
(Grosser - Kleiner)

Alle FCI godkendte Münsterländere er 
velkomne.
For danske hunde betyder dette, at hunden 
har en DKK-stambog.

Spørgsmål vedr. udstillingen sendes til:
Per Madsen, jp.madsen@hotmail.dk, 
23277190.

Sidste tilmelding er d. 14. januar 2019 på 
www.hundeweb.dk.

EFTERANMELDELSER MODTAGES IKKE!

Vi håber på at se så mange som overhovedet 
muligt denne dag, 
Vel mødt.

Vi glæder os til at se jer.

Klasserne er følgende:
• Champion klasse (fra 15 mdr.)
• Brugshundeklasse (fra 15 mdr. Deltagelse 
i denne klasse kræver en markprøve præmie-
ring eller bestået HZP / AT)
• Åben klasse (fra 15 mdr.)
• Juniorklasse (9-18 mdr.)
• Mellemklasse (15-24 mdr.)
• Hvalpe klasse (6-9 mdr.)
• Veteranklasse (fra 8 år)
• Babyklasse (fra 3 mdr.)

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

Der opfordres til at alle deltagere bliver i 
hallen, til alle hunde er færdigbedømt. Vær 
opmærksom på at sætte dig ind i udstillings-
reglerne inden tilmelding.

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



6

Du gik glip af noget!!
Var du ikke en af dem, der var med på bukke 
weekend 2018 i det nordjyske, ja så gik du 
glip af noget helt fantastisk.

Der er langt op når man kommer fra djævle-
øen, lige nøjagtig 4,5 timer i bil. Heldigvis i 
godt selskab med Hans som har en kuld- 
søster til min hund. Vi kørte ved 16-tiden fre-
dag og skulle lige et smut inden om Odense 
og sætte Hans’ tyske jagtterrier af hos hans 
søster. 
Vi ankom på Rødhus Klit Camping kl. ca. 21 
og må indrømme at vi var blevet lidt brødflove 
efterhånden. Der er langt imellem tankstatio-
ner og lign. hvor der kan fyldes på rugbrøds-

motoren, når først man kommer ”derop”. De 
andre havde selvfølgelig spist men Lisbeth 
var lynhurtig efter vi havde fået anvist vores 
hytte. ”Jeg varmer lige et par pizzaer til jer, 
hvor mange kan I spise?” Sikke en service 
lige fra start. 
Bilen blev parkeret og vi stødte til de andre i 
TV-stuen, hvor snakken allerede gik. 6-ende-
re, gaffelbukke, afskudsbukke og knop bukke, 
kendte og knap så kendte og også helt nye 
ansigter. 
Der var lagt op til en hyggelig weekend. Vi 
skulle jo være seriøse dagen derpå, så vi 
gik i seng i fornuftig tid, da øllet slap op. Jeg 
tror også at ikke mindst Peter blev ordentlig 

DMK-Viborg inviterer til marktræning

Kongenshus Hede’s 1.200 Ha

Lørdag 2. marts og søndag 3. marts 2019 
kl. 9.30

Parole på parkeringspladsen Vestre Skivevej 
142, Daugbjerg, 8800 Viborg

Alle fra hele Danmark er velkommen

Pris 100 kr. pr. dag

Deltag den ene eller begge dage, flere oplys-
ninger på DMK-Viborg.dk

Overnatning kan anvises.

Tilmelding senest 15. februar.

Husk
• Vand til hunden.
• Tøj efter vejret.
• Godt fodtøj.
• Madpakke.

Spørgsmål og tilmelding til Tage@dmk-vi-
borg.dk
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indviet, som ny mand var han så heldig at 
skulle dele hytte med to garvede gutter, John 
og Kenneth som jo nok kan tage godt imod 
sådan en ung knejt.

Lørdag, morgenmad kl. 8. Lune rundstykker 
og varm kaffe gjorde godt, så var vi klar til 
dagens træning. Schweissarbejde for de 
nye om formiddagen og vandarbejde for de 
øvede. Hele dagen var der hjælpere omkring 
campingpladsen, som klarede div. apporte-
ringsøvelser samt ræve- og kaninslæb. 
Det blev frokosttid og vi spiste sammen i 
TV-stuen. Der var en god stemning og snak 
omkring bordet om formiddagens træning. 

Efter middag var der schweiss for de øvede 
og vandarbejde for de nye, og når de siger 
vandarbejde i Nordjylland så skal jeg da lige 
love for det. Sikke et skybrud de fik, men 
humøret holdt. Jeg selv var med de øvede 
schweiss folk og her havde Jens jo læst vejr-
udsigten, så vi sad i tørvejr og havde teori da 
regnen kom. Efter teori var det tid til at lægge 
spor som vi skulle gå næste dag. 

Lørdag aften var der bestilt buffet fra den 
lokale slagter og det var bare i orden. Dertil 
god vin og en øl til de tørstige. Det tyndede 
lidt ud i løbet af aftenen, nogle var trætte og 
andre ville bare ikke indrømme det. 

Søndag, morgenmad kl. 8. Samme flotte 
beværtning som dagen før. Dagens program: 
Kirsten kom og holdt et rigtig godt indlæg om 
førstehjælp for vores firbenede og ikke mindst 
om hvilke forholdsregler, der kan være nød-
vendige i den voldsomme varme vi har haft i 
DK. Demo af hvordan vi lægger poteforbin-

ding. Tak til Kirsten for et informativt indlæg. 

Efter Kirsten var der inviteret en DKK uddan-
net instruktør i nosework som hedder Heidi, 
vi fik lige lidt teori og så fik de yngste hunde 
ellers lov til at prøve kræfter med denne 
disciplin. Spændende og helt klart noget vi 
kan bruge vores hunde til, og hvis ikke lige 
man vil have dem til at finde lavendel duften-
de vatpinde, så kan der jo bare trænes med 
blod, benstumper eller hårafklip, så hundene 
kan lære at markere det på schweisssporet. 

Efter frokost var det tid til at få gået de 
schweissspor vi havde lagt dagen før, og det 
gik fornuftigt. Alle fandt frem til skindet.

Til slut vil jeg gerne sige rigtig mange tak 
for en helt fantastisk weekend i rigtig godt 
selskab, uden jer deltagere var der ingen 
bukkeweekend. 

Tak for endnu en gang at bevise hvilket 
sammenhold vi har i DMK. Tak for en veltil-
rettelagt weekend med en masse forskellige 
udfordringer. Tak til de fantastiske hjælpere 
som fik det hele til at flyde. Tak til instruktører 
og ikke mindst tusinde tak til Jens og Lisbeth 
for at stille jeres campingplads til rådighed og 
for god beværtning.

Skal du med til Bukketræf 2019? Det tror jeg 
nok at du skal, ellers går du glip af endnu 
mere. Jeg kommer helt sikkert igen.

Benjamin G. Hansen
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Endnu en bukke-beretning

Så har Tarzan og jeg været på DMK´s bukke-
træf i weekenden, og hvilken en succes! En 
stor tak til Lisbeth og Jens og deres hjælpere 
for et super arrangement. Vi tjekkede ind fre-
dag eftermiddag på Rødhus Klit camping og 
blev indlogeret i hytter, 3 mænd i hver, enkelte 
havde campingvogn med. 

Fredagen gik med hygge til vi alle samledes i 
pladsens fællesrum til spisning, hvor snakken 
gik, vittighederne nærmest faldt over hinan-
den og voksen drilleri de næste timer. Efter 
en nattesøvn kom hundene i gang, vi kunne 
vælge mellem Schweiss, Apport, vandapport 
og slæb, alle discipliner på enten begynder 
eller øvet niveau, og der var mulighed for 
at tilpasse til netop det vi gerne ville træne. 
Tarzan og jeg tog Schweiss begynder og 
efter middag stod den på vandarbejde (meget 
begynder) og apport begynder inden sporene 
skulle gås. Vi startede med teori ved Jens 
og derefter i klitheden med at lægge spor i 
hold af 2, derefter retur og gå et langt samlet 

spor Jens havde lagt, hvor vi skiftede hund 
efter hver 100-200 m (en øvelse der giver 
meget, ved at se /læse de andre hunde). Efter 
frokosten gik turen mod Hune og vandhuller-
ne, her havde Tarzan det meget svært men 
fik succes med et og bagefter to svømmetag 
samt at i 1. forsøg hvor anden var 5 meter 
ude hvor han stak af, stod der en hjælper 
50 m ude som blev meget vred og så er far 
jo trods alt bedre! Jeg overvejede at smide 
tøjet for det var meget tæt på, at han gik i 
vandet, og da den næste time stod på sko-
magerdrenge regn, var jeg ikke blevet mere 
våd, havde jeg gået i med tøj på, sur over mit 
manglende mod! Hjemme igen stod den på 
apport. Anden gik fint, hønen kom også hjem, 
gåsen var farlig og fasanen og kaninen var 
ikke interessant, men rævebællen kom fint 
hjem, selv om Tarzan fik hjælp (lang line)med 
sin trang til at stikke af når han overspringer 
en øvelse, var det super godt. Så var det ud 
til de udlagte spor, og Bjørn blandede spo-
rene godt og grundigt, så den der havde lagt 

”Bukkene” fik trænet schweiss i et fantastisk terræn
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sporet gik med som hjælper, og den der gik 
sporet havde udlagt i et andet område, her 
kunne jeg hjælpe og gik med som hjælper på 
3 spor, som nok var svære men det gik rigtig 
fint. Tarzan sluttede med at gå et svært men 
kort spor i klitterne og sørme om ikke ”angre-
bet” kom da han fandt skindet efter et sikkert 
linearbejde og en super markering. 
Hjemme ved hytten stod den på bad, og 
mens jeg gjorde klar var Tarzan allerede i 
drømmeland. Aftenen gik med god mad, kort 
gennemgang af JET test ved John, hygge 
og alkohol i tilpas mængde til at nattesøvnen 
ikke blev svær. 
Søndag stod på oprydning, foredrag/oplæg 
ved Dyrlæge (Kirsten) og nosework, og siden 
apporttræning og slæb. Ved 16 tiden (da 
de øvede schweissspor var gået) var turen 
kommet til at sige farvel og på gensyn. For 
et er sikkert: Jeg skal afsted igen og gerne 
næste år om alt går vel. En kæmpe tak til 
arrangørerne og ikke mindst hjælperne, del-
tagerne (alle hjalp hvor man kunne), dem der 
stod for forplejningerne for en super week-

end. Jens sluttede med at sige, at nu var det 
bare at komme med input så næste år bliver 
endnu bedre. Jeg tvivler på, at det kan gøres 
bedre, alt var ganske uformelt og intet var 
helt fastlagt, men arrangementet kørte uden 
problemer og humøret var højt og ingen faldt 
igennem. Der var stor faglighed men også 
plads til kækt drilleri og højt humør. 
Arrangementet hedder jo bukketræf og 
yngste deltagere tog et foto under middagen, 
lagde det på Facebook med teksten ”afskuds-
bukke” det havde knapt stået 1 min. Inden et 
foto af Peter med teksten ”.. og en knopbuk” 
var svaret ind. Jeg kan ikke huske, hvornår 
jeg har grinet så meget, og alligevel trænet 
så intensivt og målrettet og så endda med 
kompetente instruktører/ meddeltagere

De ord, der hænger fast efter sådan en week-
end er: Hundetræning, hygge, kompetente 
instruktører, Bukketræf, DMK, super forplej-
ning, sammenhold, drilleri, remise, afskuds-
bukke, hundefløjte, alkohol, vittigheder, NEJ 
Tarzan, hold mund Tarzan, ”at hvile i sig selv”, 
JET test, nosework, førstehjælp til hunden, 
stor natur, Gyvelvej hytte 15, dressing, et godt 
grin, sol, skomagerdrenge regn og gode faci-
liteter samt hjælpsomme deltagere og TAK, 
TAK for et super BUKKETRÆF 2018  og på 
gensyn i 2019
Henrik Skovgaard, Afskudsbuk Fanø

 Vandarbejde

Naturen omkring Rødhus er fuldstændig fantastisk
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Nekrolog: Farvel til Sven Schou.

Sven Schou blev kun 68 år, og afgik ved 
døden i september 2018.
Sven fik sin hundetræneruddannelse i 
Vestegnens Hundeskole, det var for 40 år 
siden, sammen med Vibeke Barskov, Steen 
Thomsen og Bjarne Toftesgård. Herefter var 
Sven hundetræner mange forskellige steder, 
og senest i Ganløse Jagtforening. Han blev af 
rigtig mange betegnet som en rar og hyggelig 
mand, han søgte, og gik efter det positive i 
jagthundene.

Sven var sammen med 
Niels Bech og John H. 
Hansen, de første der 
vandt den Sjællandske 
Racedyst, med Kleiner 
Münsterländere.

I sin videre søgen i 
jagthunden, tog Sven 
også anderkendt 
dommeruddannelse, så 
han kunne dømme på 
VSA, ræveslæb, ap-
porteringsprøver, og så 
det spændende ude på 
markerne.

Sven kom tit forbi træ-
ningspladserne, både 
i Farum, Hvidovre og 
Rødovre, har også dømt 
til nogle af vores prøver i 
DMK-Kbh.

Sven havde også sine egne holdninger om-
kring vores hunderace, og deltog tit i debatten 
omkring hunderacen.

Sven var en rigtig rar og hyggelig mand, han 
blev også en veteran i vores klub.

Ære være hans minde.
Ulrik Bach Pedersen
DMK-Kbh.

Svend Schou
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... og Erik ”Sigurd” Jørgensen

Erik Jørgensen blev født d. 26. februar 1943 
og gik bort den 3. august – altså i en alder af 
75 år.
Som mange andre fik han stor fritidsinte-
resse for hunde, og fik sin første hund, Pan/
blanding, og blev samtidig medlem af Dansk 
Kennel Klub d. 1. juli 1982.

Pan blev trænet i lydighed, og var den hund 
der vakte hans interesse for hundearbejde.
Pan blev ikke ret gammel, og Erik fik så sin 
første  Kleiner Münsterländer, Janni, en tæve 
som gjorde at han efter at være medlem af 
Dansk Münsterländer Klub i 1983 (medl.nr. 
83106) begyndte at tilmelde sig prøver af for-
skellig art og samtidig blev knyttet til klubben.

Han blev aktivist i 1984 og fortsatte med dette 
frem til 2010 – altså i alt 26 år. Det var hele 
tiden i Københavnsområdet  (01-02 området 
som det hed i starten) og fik her rigtig mange 
venner.

Erik havde som aktivist altid vand/øl med (og 
suppe ved vintertid). Samtidig havde han i 
bilen  diverse træningsmateriel, apportbukke 
i træ, sammenrullede gulvtæppe-stykker og 
spring,  fløjter m.m., som kursisterne kunne 
købe til hjemmetræning med deres hund.
Selv andre specialklubber og DKK, kreds 1, 

købte hans spring.

Han blev i midten af 80´erne aktiv jæger og 
gik efterfølgende med såvel Janni som sin 
næste kleiner tæve, Vinny, på jagt samtidig 
med han stadig deltog i diverse prøver.

Skydningen af vildt var ikke så væsentlig for 
hans jagtinteresse - mere arbejdet med hund.
Han blev uddannet træner i DKK, kreds 1, til 
lydighedsprøver, familiehunde og andre hold.
I Hillerød, slotsparken, var han i en lang 
årrække fra starten af 90´erne tilknyttet her.

På et tidspunkt skiftede han træningsplads og 
var træner på Bellahøj (København).
Han var med til arrangementer i såvel DMK 
som DKK og var altid hjælpsom for at få disse 
til at køre.

I de senere år havde han sin tredje münter-
länder-tæve, Dolly. Han havde på intet tids-
punkt  ønske om at skifte til en anden race.
Helbredet var ikke det bedste, men han klare-
de med vanlig stædighed også dette.

Ære være hans minde.
Bjarne Toftesgaard
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Schweissprøve uden dommerledsagelse

Så har vi været til prøve igen. 
Vi kunne jo ikke komme videre end 1000m 
40timer. 
Jeg træner intenst til DM d.12 august, så i 
søndags, hvor jeg havde gået de 1200m DM 
spor på 23min, som Søren Krabbe som sæd-
vanligt havde lagt til mig, sad vi og snakkede 
om, at Diva ikke var særlig god til at markere 
sårlejer. Så sagde Søren, at vi skulle prøve 
at lave en ”sårleje bane” om mandagen. Den 
blev lagt således, at for hver 20m laver han 
et sårleje, som er mærket op med strimmel 
ophængt over sårlejet, og så skulle jeg rose 
hver gang hun nærmede sig sårlejet og give 
hende en stump pølse. Men Diva er en diva, 
og det behagede ikke damen at spise pølse 
den dag, så det blev kun til ros. Lige umiddel-
bart syntes jeg ikke, det havde nogen effekt, 
men så kom vi til at snakke om den nye prøve 
som DKK har oprettet: 1000m 20timer uden 
dommerledsagelse, prøveregler er på  
DKK´s hjemmeside. Jeg sagde til Søren, at 
det kunne være sjovt at prøve. Søren sagde 
at han skulle lægge sådan et spor til en prøve 
om torsdagen i Klosterheden. Det var en 
sporprøve som Tollingklubben havde lavet for 
hjælpere ved schweissprøver, og da jeg har 
hjulpet til ved mange schweissprøver, spurgte 
jeg om der ikke var mulighed for at komme 
med på prøven på efterbevilling. 

Søren tog resolut telefonen og ringede til 
Inger Mulbjerg som stod for prøven, og det 
var hun med på. Så Søren lagde et prøvespor 
til mig, som jeg så skulle gå tirsdag. 

Vi fandt hurtigt anskudsstedet, og Diva tonse-
de afsted på sporet. Diva stoppede pludselig 
og kiggede rundt ”hvor fanden er Søren?” 
tænkte hun, kunne jeg se. Det skete 3 gange, 
indtil hun accepterede, at han ikke var med 
på sporet, det var jo nyt for hende. Men jeg 
fandt kun 2 af de 5 brikker, der var lagt ud på 
sporet, og det var mig som så dem. 

Jeg kaldte Diva tilbage til brikkerne og gav 
hende paté ”det behagede damen”, og Søren 
lagde et nyt prøvespor, som vi så skulle gå 
onsdag. Det spor gik super godt, allerede 
ved anskudsstedet gav jeg hende ros og 
paté, og hvad skete så videre på sporet? Hun 
stoppede spontant op ved de øvrige brikker 
og ventede på paté. Succes tænkte jeg, alle 
brikker fundet. Jeg var klar til prøvedagen

Jeg fik anvist omtrent hvor dyret havde stået, 
og i hvilken retning, det var løbet. Igen fandt 
Diva hurtigt anskudsstedet og igen frem med 
patéen, det virkede super. Videre på sporet, 
Hun stoppede ved 3 af de 5 brikker. De 2 
andre hun ikke markerede, var fordi hun var 
kommet forkert rundt om en vindfælde, men 
jeg havde set brikken, så jeg kaldte hende 
tilbage og den sædvanlige paté blev udløst, vi 
var igennem på 20 min. 
En super stolt ekvipage. 1. præmie med max 
point 25 og dagens bedste hund. 

Henriette Vincents schweisshundedommer 
var den anden ekvipage, som aflagde denne 
prøve, kom igennem på 27 min. Men mangle-
de en af brikkerne, men stadig en 1. præmie. 
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Viborg Området

DMK Viborg tilbyder i vinteren 2019:

Indendørs dressur træning i ridehallen på Gl. 
Skolevej 47, 8620 Demstrup. Der skal parke-
res bag ridehallen, din hund skal være luftet 
før du kommer. Du skal opsamle alt dit evt. 
affald og tage det med hjem.
Første trænings aften med hund er torsdag 
den 10. januar med indskrivning, betaling 
og kontrol af vaccinationer, vi anbefaler 
at hunden også får næsevaccination mod 
kennelhoste.
Derefter trænes torsdagene 17/1, 24/1, 31/1 
7/2, 14/2, 21/2 og 28/2.
Hvalpemotivation og unghundedressur starter 
kl. 19. Hvalpe og unghunde træner lydighed, 
håndtering, apportering, jagtrelaterede dufte 
og emner. Medbring egen dummy.
Åbenklasse dressur starter kl. 20.10. Åben-
klasse træner lydighed, håndtering og en del 
apportering. Medbring egen dummy i starten.

Ringtræning.
17. januar er der ringtræning.
Pris 400 kr. Der betales senest første træ-
ningsaften.
Tilmelding på dmk-viborg.dk/træning

Marktræning for hunde på dressurholdene i 
januar og februar, mere information og tilmel-
ding i Ridehallen.

Marktræning for alle på Kongenshus Hede 
lørdag den 2. marts og søndag den 3. marts 
2019. 
Begge dage kl. 9.30 mødes vi på parkerings-
pladsen Vestre Skivevej 142, Daugbjerg, 
8800 Viborg

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

Så Diva og jeg er den første ekvipage som 
har bestået med max point i DKK regi. God 
reklame for münsterländerne.

På prøven i dag var der 2 alm. 3 timers 400m 
spor.  Her bestod min nabo også med en 
kl.münsterländer, med en 1. pr., 7 min var de 
om at gå sporet.
Så var der 2 1000m 20 timer, som blev præ-
mieret med en 1. pr. og en 3. præmie.

Inger Mulbjerg gik selv en 1000m 40 timers 
til en 2 pr.
Så 7 hunde på prøve alle præmieret, og 32 
graders varme.
.
Alex Nygaard.
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Esbjerg Området

Gældende regler ved alle kurser hos 
DMK-Esbjerg:
Du skal tilmelde dig på mail til: 
dmkesbjerg@gmail.com
Penge skal overføres til 
Reg.nr.:1686 kontonr: 3230246555.
Husk at vedhæfte hvilket hold/timer I vil på, 
samt jeres navn. (VIGTIGT!)
Vi henleder opmærksomheden på, at der 
SKAL betales 14 dage før kursus opstart.
Ved afbud, refunderes pengene ikke, med 
mindre man kan sælge sin plads videre, ved 
for få tilmeldinger, refunderes pengene. 

Hvalpe hold
Holdet starter 7. januar 2019 fra kl. 18.00 til 
18.45 v/Per Madsen og Mette Trøiborg 
Kurset kører over 5 gange
Minimum 5 deltagere, maks. 10 deltagere, 
pris 400 kr.  – mødested: Fiskerivej 13, 6740 
Bramming 

Lydighed og Ro Lømmel hold
Holdet starter 7. januar 2019 fra kl. 19.00 til 
19.45 v/Per Madsen 
Kurset kører over 5 gange
Minimum 5 deltagere, maks. 10 deltagere, 
pris 400 kr.  – mødested: Fiskerivej 13, 6740 
Bramming

Udvidet lydighed.
Holdet starter 7. januar 2019 fra kl. 20.00 
til 20.45 v/Per Madsen kurset kører over 5 
gange
Minimum 5 deltagere, maks. 10 deltagere, 
pris 400 kr.  – mødested: Fiskerivej 13, 6740 

Bramming

Opstart af Schweiss.
Holdet starter lørdag den 19. januar, og kører 
hver 14. dag, dvs. 9/2, 23/2, 9/3, 23/3 afslut-
ning lokal prøve
Minimum 5 deltagere, maks. 12 deltagere, 
pris 700 kr. Morgenmad hver gang 40 kr. til 
madmor Jytte.
Mødested: Lykkegårdsvej 14 o, 6700 Esbjerg.

Ringtræning 2 gange.
Tirsdag den 15. januar og tirsdag den 22. 
januar kl. 17.00 – 18.00 
Træningen vil foregå hos den altid glade og 
dygtige træner Lone Jørgensen, Astrupvej 
36, 6715 Esbjerg N. 
Minimum 5 deltagere, maks. 12 deltagere, 
pris 60 kr.

Marktræning
Søndage 3. februar– 10. februar – 17. febru-
ar– 24. februar 
Mødetid kl. 9.00 mødesteder oplyses senere.
KRAV: hundene skal være forholdsvis lydige, 
husk godbidder. 
Minimum 5 deltagere, maks. 12 deltagere, 
Pris 150 kr. pr. hund

Det gode jagtsamarbejde
Et foredrag omkring optimering af jagthunde-
arbejdet for stående jagthunde 
V/Dorthe Odefey
Indehaver af ODAC, og professionel hun-
deadfærdsspecialist og click instruktør.
Dato søndag d 20. januar kl. 10.00 – ca.14.00
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Minimum deltagere 15 - maks. 25 – sted: 
Vester led 7, 6731 Tjæreborg
Pris 250 kr. pr. deltager, der er lidt kaffe og 
kage, og der kan købes øl og vand.

Apportering med målet DJU-prøven.
Mandage 5 gange 29. april, 6. maj, 13. maj, 
20. maj, og 27. maj kl. 17.00 – 18.00 
v/Per Madsen, Heidi Pedersen, Mona Stor-
gaard og aspirant Mette Trøjborg, kurset 
kører over 5 gange
Minimum 5 deltagere, maks. 10 deltagere,. 
pris 400 kr.  – mødested: Mådehundehus, 
Mådevej, 6705 Esbjerg

Apportering med målet DMK-apporterings 
prøve.  
Mandage 5 gange 29. april, 6. maj, 13. maj, 
20. maj, og 27. maj kl. 18.15 – 
v/Per Madsen, Heidi Pedersen, Mona Stor-
gaard og aspirant Mette Trøjborg, kurset 
kører over 5 gange

Træning til Fuldbrugsprøven. 
Tirsdag start 11. juni. 9 gange UGE 29 – 30 
– 31 ferie (dvs. sidste træning er tirsdag 27 
august), start tid ca. 16.30
Holdet henvender sig til alle, der som ud-
gangspunkt vil starte på et af årets fuldbrugs-
prøver 2019.
Vi vil blive et lille hold på 5-6 hunde, hvor vi 
alle hjælper hinanden – vi skal alle kunne 
have mulighed for at stille terræn til minimum 
1 gang, (ikke mark og schweiss, det må vi 
planlægge på et andet tidspunkt), men der 
skal være mulighed for vandtræning, appor-
tering i tæt bevoksning, afdækning og ræve-
apportering.
Vi skiftes til at medbringe vildt, der vil blive 
lavet fyldestgørende lister over hvem og 
hvornår man skal lægge terræn til, medbringe 
vildt, og drikkevarer/kage
Træningen er baseret på selvhjælp og hjælp 
til og af hinanden.

Foto: Nanna Jorid Alberg Holm
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Herning området

Program for 2019

Lydighedstræning
For unghunde klasse og for åben klasse / 
øvede hunde.
Vi starter søndag d. 13/1 kl. 10.00 i Haunstrup 
Brunkulslejre. Man finder klubhuset ved 
Brunkulslejrene mellem Fjelstervang og 
Haunstrup.
For nærmere information, så kontakt aktivi-
sterne pr. telefon.
Vi vil starte med en let gang træning. Efterføl-
gende vil der være kaffe og rundstykker.
Alle der har en münsterländer er meget vel-
kommen til at møde op.
Følgende datoer vil der være træning: d.20/1. 
d. 27/1. d. 3/2. d. 10/2. d. 17/2. d. 24/2.  Afslut-
ning d. 3/3.kl. 10.00

Apportering
Unghundeklasse (DJU apportering ) Åben 
klasse/øvede hunde ( Vand-, Slæb- og Ap-

portering + Ræveapportering )
Vi starter tirsdag d. 2/4. kl. 19.00 i Haunstrup 
Brunkulslejre. De efterfølgende træningsdage 
er d. 9/4. D. 16/4. d. 23/4. d. 30/4. d. 7/5. d. 
14/5. d. 21/5. d. 28/5. d. 4/6. Afslutning lørdag 
d. 15/6. kl. 10.00.

Ekstra træning Vand-, Slæb- og Apportering
For hunde der påtænkes tilmeldt anerkendt 
prøve. Tirsdage kl. 19.00. d. 16/7. d. 23/7. d. 
30/7. d. 6/8. 

Schweisstræning
Kommer på senere, når vi har datoer og 
terræn på plads, men vi forventer opstart ca. 
d. 29/4. med 7 x træning +  Afslutning som  
forventes ca. d. 17/6

Venlig hilsen aktivisterne

DMK Østjylland

Kontakt Nicole Lajgaard Solgaard for 
yderligere information. T: 23725524 

Hvalpemotivation 8 gange - 22/11 – 17/1

Fordressur – alle klasser. Opstart i Januar 
2019

Schweiss-træning – 3 gange i februar 2019

Marktræning – Marts 2019

Apporterings- og lydighedstræning i Horsens 
April -Maj 2019
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Københavns Området

AKTIVITETSPLAN FOR 2019
Lydighedskursus
Første træningsdag er lørdag den 5. januar 
kl. 10.30.
Sted: Lige først på Korsdalsvej til venstre, 
fra Roskildevej i Rødovre ( ved den gamle 
rideskole ). De følgende syv lørdage begyn-
der vi kl. 11.00.
Kurset strækker sig over 9 lørdage.
Sidste træningsdag er den 2. marts. Gebyr 
for medlemmer af DMK er kr. 400 og gebyr 
for ikke-medlemmer er kr. 450.
Tilmelding på DMK-online.dk under lokalt, 
København

INTRODUKTION TIL MARKARBEJDE
Søndage den 10. februar, 17. februar og 24. 
februar afholdes instruktion til markarbejdet.
Dette kræver at din hund er lydig.
Der er begrænset tilmelding til dette kursus. 
Gebyr for kurset er kr. 50.
Introduktionen vil foregå ved Ringsted og 
Søsum, oplyses ved tilmelding.
Henvendelse til Richard A. Møller på tlf. 
21456244.

AKTIVISTVALG
Den 23. februar afholdes aktivistvalg umid-
delbart efter træningen. I den forbindelse vil 
vi gerne opfordre til, at de der har lysten og 
interessen for at videregive noget til vores 
hunderace og kursister, melder sig til Richard 
i god tid, for evt. at kunne indgå i den aktivist-
gruppe der eksisterer i dag.

APPORTERINGSKURSUS
Vestskoven i Hvidovre, Gl. Køgelandevej 576, 
2650 Hvidovre for enden af grusvejen. 
Start mandag den 11. marts kl. 17.30 til ind-
skrivning. Gebyr for medlemmer af DMK er 
kr. 400 og for ikke-medlemmer
kr. 450
Tilmelding på DMK-online.dk under aktivite-
ter, København. 
De følgende syv mandage, starter vi kl. 18.00 
- Bemærk, ingen træning den 22. april,
2.Påskedag!

Bemærk at området 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. Du SKAL ALTID rydde op efter din 
hund.

HVALPE OG UNGHUNDETRÆNING
Starter onsdag den 7. august kl. 17.30, første 
gang med indskrivning.De efterfølgende 7 
gange starter vi kl. 18.00 og sidste trænings-
dag er den 25. september.
Gebyr for kurset er for medlemmer af DMK kr. 
400 og for ikke-medlemmer kr. 450.
Sted: Lige først på 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
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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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Ektopisk Ureter evaluering.

Følgende KLM er testet for ektopisk ureter ( EU ).
Hunde med resultat Ureterundersøgt-fri, kan anvendes til avl, hvis alle andre avlsbetingelser er 
opfyldt. - Hunde med resultat Ureterundersøgt-ikke fri, må ikke anvendes til avl.
OBS: Fra 1.januar 2019 kan hvalpe efter Kleiner Münsterländere kun opnå DKK stambog, hvis 
begge forældre er vurderet Ureterundersøgt-fri, før parring foretages.

Amir dk05867/2013    Ureterundersøgt-fri
Bellis dk19289/2015   Ureterundersøgt-fri
Bison dk17646/2016   Ureterundersøgt-fri
Borremosens Balder dk17282/2016  Ureterundersøgt-fri
Caos dk15890/2016   Ureterundersøgt-fri
Caya dk15893/2016   Ureterundersøgt-fri
Chili dk15891/2016    Ureterundersøgt-fri
Chui dk10402/2016    Ureterundersøgt-fri
Cosmo dk01693/2013   Ureterundersøgt-fri
Django dk08139/2014   Ureterundersøgt-fri
Elverdams Gina dk10844/2013  Ureterundersøgt-fri
Elverdams Gleen dk10841/2013  Ureterundersøgt-fri
Elverdams Ibi dk07643/2016   Ureterundersøgt-fri
Elverdams Igor dk07636/2016   Ureterundersøgt-fri
Fuglevang’s Penni dk01938/2013  Ureterundersøgt-fri
Fuglevang’s Q-Charlie dk05724/2014  Ureterundersøgt-fri
Grevegården Prins dk12484/2017  Ureterundersøgt-fri
Gråsidingens Xenofon dk09677/2010  Ureterundersøgt-fri
Gudenådalens Cira dk10087/2015  Ureterundersøgt-fri
Hedeskov’s Jarko dk04780/2013  Ureterundersøgt-fri
Heikki dk17644/2016   Ureterundersøgt-fri
Jagthyttens Heiko dk16810/2012  Ureterundersøgt-fri
Jagthyttens Hejmaxi dk16803/2012  Ureterundersøgt-fri
Jagtlystens A-Chili dk01109/2017  Ureterundersøgt-fri
Jagtlystens Awesomew Nala dk01105/2017 Ureterundersøgt-fri
Jomondo dk11329/2012   Ureterundersøgt-fri
Lille Rev’s Ena dk17509/2013   Ureterundersøgt-fri
Lille Rev’s Fenja dk03141/2017  Ureterundersøgt-fri
Løvmosen’s Kit dk16507/2011   Ureterundersøgt-fri
Münsterdalen Epic dk00701/2017  Ureterundersøgt-fri
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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

Münsterledet’s Gabbie dk10837/2014  Ureterundersøgt-fri
Pluto dk17587/2014    Ureterundersøgt-fri
Rico dk06374/2011    Ureterundersøgt-ikke fri
Ræhrbakken’s Inka dk18422/2012  Ureterundersøgt-fri
Skårupegnens B-Ronja dk04012/2016  Ureterundersøgt-fri
Sneppegården Casey dk05722/2015  Ureterundersøgt-fri
Sparvath’s Vera dk04524/2017  Ureterundersøgt-fri
Svishaves Balto dk17840/2015  Ureterundersøgt-fri
Svishaves Baya dk17842/2015  Ureterundersøgt-fri
Svishaves Bine dk17845/2015  Ureterundersøgt-fri
Thyboens Felix dk15342/2015  Ureterundersøgt-fri
Uldjydens Pedro dk15349/2011  Ureterundersøgt-fri
Uri Vom Kiefernwalde dk10389/2014  Ureterundersøgt-fri
Vito dk18331/2013    Ureterundersøgt-fri
Zakira Killian V.D.Chesannehof dk14191/2016 Ureterundersøgt-fri
Åløkkens Mielo dk03657/2014  Ureterundersøgt-fr

I kan se meget mere om Ektopiske Ureter, hvad det er og hvorfor det skal undersøges, på 
hjemmesiden. 
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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 Vorgodheden, Videbæk  1 han

Far: DKCH MARKPR INTCH DEVDHCH Åløkkens 

Mielo DK03657/2014

Mor: MARKPR Cille DK01696/2013

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

Kennel Vestjyden, Vildbjerg 2 hanner & 1 tæve

Far: DKJCH MARKPR Uri vom Kiefernwalde 

DK10389/2014

Mor: DKJCH DKSCH MARKPR Vestjyden’s Abby 

DK12541/2010

T: 29664422/E: kennel-vestjyden@live.dk

Kennel Ræhrbakken, Hanstholm 2 hanner

Far: Thyboen’s Felix dk15342/2015

Mor: MARKPR Borremosens Patsy DK10066/2010

T: 40478422/ E: aasepeter@privat.dk

www.kennel-raehrbakken.dk

Kennel Røverstedmølle’s, Dronninglund 1 han

Far: MARKPR Fuglevang’s Oscar DK08857/2012

Mor: Luca dk15860/2015

T: 50461707/E:heidi_ehlert@mail.dk

www.roeversteds.dk

Kennel Fuglejæger, Erslev 8 hanner & 1 tæve

Far: INTCH INTCH(U) SECH Pixer Jixer V: D: 

Chesannehof NHSB2897146

Mor: Hedeskov’s Judy DK04783/2013

T: 29434133/ hnrk@outlook.dk

Parrede hunde

Per Revsbeck, Rønde ventes 22.12.18

Far: MARKPR Fuglevang’s Oscar DK08857/2012

Mor: Hedeskov’s Pia DK11817/2015

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

Kennel Sparvath’s, Tarm ventes 24.12.18

Far: MARKPR Django DK08139/2014

Mor: MARKPR Cita DK01694/2013

T: 40343067/ hj-sparvath@mail.dk

Kennel Tjæreborgegnen Esbjerg ventes 11.01.19

Far: Elverdams Igor dk07636/2016

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

hof dk14191/2016

T: 23277190 / E: jp.madsen@esenet.dk
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Forventede parringer

Tanja Rønhoff, Grindsted parring ca. 01.11.18

Far: DKJCH DKCH MARKPR SECH Fuglevang’s 

Rocky DK09138/2015

Mor: MARKPR Easy vom Wildbusch

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

M. Christiansen, Brønderslev parring ca 15.11.18

Far: MARKPR Caos dk15890/2016

Mor: Rimmehuse’s To DK07261/2014

T: 60529334/E:  m.c@pc.dk

Claus Larsen, Rødding parring ca. 15.12.18

Far: DKJCH DKCH MARKPR SECH Cosmo 

DK01693/2013

Mor: Skårupegnens B-Ronja dk04012/2016

T: 20462788/E: claus.larsen80@gmail.com

Kennel Gudenådalen, Ans parring ca. 24.12.18

Far: MARKPR Jomondo DK11329/2012

Mor: MARKPR Gudenådalens Cira DK10087/2015

T: 21223262/E: tsni@mail.dk

Kennel Borremosen,Eskildstrup parring ca 01.01.19

Far: MARKPR Marco von der Günz DK03955/2012

Mor: MARKPR Borremosens Kira DK07506/2011

T: 24497242/E: skovtroldene@hotmail.com

Jørgen G. Poulsen, Gørding parring ca 15.01.19

Far: Artos Von Westfalen VDH/KLBZB 15-1013

Mor: Svishaves Bine dk17845/2015

T: 60152769/ zally-c@live.dk

Kennel Svishave, Munkebo parring ca. 01.02.19

Far: MARKPR Amir DK05867/2013

Mor:: Svishaves Baya dk17842/2015

T: 20851240/E: ib@svishave.dk

www.kennel-svishave.dk

Kennel Fuglevang, Kr. Såby parring ca. 15.02.19

Far: MARKPR Jomondo DK11329/2012

Mor: MARKPR Fuglevang’s Queen DK05729/2014

T: 26201707/E: hilmer@mail.dk

www.fuglevang.dk

Kennel Münsterboens, Tureby Parring ca 01.03.19

Far: Gråsidingens Hop SE21387/2015

Mor: DKCH MARKPR Capella vom Schlingenufer 

DK15815/2012

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

Kennel Vesthimmerlands parring ca 01.06.19

Far: MARKPR Svishaves Balto dk17840/2015

Mor: Chili dk15891/2016

T: 24245785/E: vesthimmerlands@hotmail.com

Se alle prøveresultater 
på vores hjemmeside!
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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 20

Aiko    DK08895/2012 Niels Kraemer, Rønne
Aldo Vom Sperlingshof  DK09341/2011 Anders Dellgren, Nexø
DKCH Cosmo   DK01693/2013 Leif Hansen, Haderslev
Django    DK08139/2014 Rasmus Thuesen, Ribe
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
Heikki    Dk17644/2016 Jan L. Larsen, Nibe
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
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


