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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 
næste udgave er den 15.april 2019 
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: BIR til landsudstilling Jagthyttens HejMaxi 

DMK holdapportering 22. juni 2019

I år bliver den traditionelle holdapportering 
lørdag den 22.06.19 på Sjælland. Den bliver 
afholdt i Stenlille, i Stenlille Jagtforenings 
lokaler og arealer. 

Følg med på hjemmesiden. Her kommer 
løbende opdateringer, så snart detaljerne 
kommer på plads. 
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Formanden har ordet

Når foråret springer..

Foråret springer allerede i liflige spring derud-
af, det føles dog lidt tidligt allerede at kunne 
høre vibens og lærkens sang i de snart 10 
graders varme. Det giver dog dejlige hunde-
trænings muligheder både på marken og i 
skoven og til de af jer, der deltager i udendørs 
hundedressur, må foråret også være velkom-
ment.

Sammenlignet med sidste års træningsbetin-
gelser, så håber vi, at det gode forår medvir-
ker til, at I igen møder talstærkt frem til vores 
forårsmarkprøve i Rejsby-Ballum den 22-23. 
marts.

I bestyrelsen bruger vi fortsat meget tid på 
ektopiske ureter, og det driver desværre mere 
tid end det måske burde. Vi skal alle huske på 
at det er en 3 års forsøgsperiode. En periode 
der gerne skal give indsigt i hvordan popula-
tionen inden for kleiner münsterländeren er 
påvirket af ektopiske ureter. 

Der er scannet over 100 hunde og det er et 
virkelig flot tal. Indtil videre er der fundet to 
hunde med ektopiske ureter. Det er et rigtig 
flot resultat, og vi håber selvfølgelig at udvik-
lingen fortsætter over de næste par år. 

Vi er dog også udfordret af bedømmelsen af 
ektopiske ureter, og vi ser desværre at der er 
forskel på bedømmelserne mellem Tyskland 
og Danmark. Det er vi selvfølgelig nødt til at 
gøre noget ved, og det gør vi ved at forsøge 

at afholde et ”EU topmøde” i Danmark mel-
lem den danske og tyske bedømmer samt KU 
Sund. Desværre har vi endnu ikke en bekræf-
tet mødedato. 

Uddannelserne er godt på vej. Jagtinstruktør-
kurset afholdes i starten af maj og schweiss- 
og markinstruktørkurserne er under færdig-
gørelse. 
Så snart vi har konkrete datoer vil de blive 
lagt på hjemmesiden, samt fremsendt til kon-
taktpersonerne for aktivistområderne.

I juni afholdes det årlige store Münstertræf, 
der hvor sammenholdet, gejsten, gnisten og 
Münsterländerånden udleves = årets Holdap-
portering. 
Vi håber at de fynske og jyske medlemmer 
bakker lige så stærkt om arrangementet på 
Sjælland, som sjællænderne gør ved arran-
gementerne i det jyske. 

Til det sidste møde i bestyrelsen besluttede vi 
at yde 50 kr. pr. deltager i aftenens arrange-
ment til bespisning.

Sluttelig vil jeg på vegne af bestyrelsen ønske 
jer et rigtig godt forår og vi glæder os til at se 
jer derude.

Med venlig hilsen 
Rune

Forsidebillede: BIR til landsudstilling Jagthyttens HejMaxi 
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DMK Schweissprøve ved Blåbjerg

Lørdag d 27.04.2019 kl. 8.45 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 

Årspokaler

Ved Generalforsamlingen uddeler vi hvert år 
en række årspokaler. Disse er
• Årets Münsterländer – Hedemarkens 
vandrepokal
• Præstationspokalen
• Jagtchampionpokalen – tildeles yngste 
hund med titlen Jagtchampion opnået i 2018
• PETO’s vandrepokal – tildeles bedste 
hund med championat i 2018
• Münsterländerpokalen – tildeles et med-
lem der har gjort noget særligt for klubben
Årets Münsterländer tildeles den hund, der 
har opnået flest point i henhold til opnåede 
resultater på anerkendte prøver (markprøver, 
skovfugleprøver, brugsprøver, fuldbrugsprø-
ver, apporteringsprøver og schweissprøver), 
samt udstillinger i Danmark i 2018. Pointene 
beregnes efter et nærmere defineret system, 
som kan ses på hjemmesiden under Resulta-

ter-Pokaler-Årspokaler-Hedemarkens vandre-
pokal – Årets munsterländer.  
Præstationspokalen tildeles den hund, der 
har opnået flest point i henhold til opnåede 
resultater på anerkendte og lokale prøver 
(markprøver, apporteringsprøver,  
schweissprøver og lydighedsprøver), samt 
anerkendte udstillinger i Danmark i 2018. 
Pointene beregnes efter et nærmere defineret 
system, som kan ses på hjemmesiden under 
Resultater-Pokaler-Årspokaler-Præstations-
pokalen.
Hvis du mener, at din hund kan komme i 
betragtning til enten Årets Münsterländer 
eller Præstationspokalen, skal du sende din 
indstilling af hunden, inkl. dokumentation for 
resultater fra ikke-anerkendte prøver, til Su-
sanne Holst (susanne@svishave.dk) senest 
den 1. maj.  
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DMK GENERALFORSAMLING 2019

Indkaldelse til Dansk Münsterländer Klubs 
Generalforsamling 2019
Generalforsamling afholdes søndag den 12. 
maj 2019 kl. 11:00 i Ejby Hallen, Halvej 5, 
5592 Ejby.

Klubben er vært ved en sandwich med en øl/
vand og efterfølgende kaffe med kage.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Valg af protokolfører
4. Aflæggelse af årsberetning
5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret 
årsregnskab samt meddelelse om ansvars-
frihed
6. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse 
af kontingent
7. Avlsarbejdet i det forløbne år
8. Valg til bestyrelse
A. Valg af bestyrelsesmedlemmer
B. Valg af bestyrelsessuppleanter
9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
10. Behandling af indkomne forslag
11. Eventuelt

I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad 
gangen. Suppleanter vælges for ét år ad 
gangen. I 2019 er følgende bestyrelsesmed-
lemmer og suppleanter på valg:

Bestyrelsesmedlemmer:
Benjamin G. Hansen  Modtager genvalg
Jens Brandt   Modtager ikke genvalg
Thomas E. Nielsen   Modtager ikke genvalg

Suppleanter:
Peter Katholm Modtager genvalg
Lars Thunberg Modtager genvalg
Frederik Nebeling Modtager ikke genvalg

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, 
der er myndigt, og som ikke er i kontingentre-
stance.

Kandidater til bestyrelsen skal tilkendegive 
deres kandidatur til formanden senest 14 
dage inden generalforsamlingen. Kandida-
terne offentliggøres på klubbens hjemmeside 
senest 1 uge inden generalforsamlingen evt. 
ledsaget af en kort præsentation af kandida-
ten.

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

Udstilling v/Vissenbjerg hallerne,

Søndag d. 16. juni 2019
Dommer: Gunnar Jensen
Alle FCI godkendte Münsterländere er 
velkomne.For danske hunde betyder dette, at 
hunden har en DKK-stambog.
Spørgsmål vedr. udstillingen sendes til:
Christina Bak/Marrit Stærkær Maderne 2
4480 Store Fuglede

cbak65@gmail.com
Sidste tilmelding er d. 2. juni 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.
Venlig hilsen udstillingsudvalget.

Schweissprøve i Gludsted plantage.

DMK Viborg afholder søndag den 7. juli 2019, 
anerkendt Schweissprøve i Gludsted plan-
tage.
Mødested rasteplads Gludsted vest hovedvej 
A13 ved 50,2 km stenen.
Sportyper:
400 m/ 3 t – 450 kr.
400 m/ 20 t – 500 kr.
1000 m/ 20 t – 850 kr.

Tilmelding skal ske på hundeweb.
Sidste tilmelding den 23. juni.
Dommere:
Henriette Vincents, Per Christensen og 
Anders Laigaaard.
 
Spørgsmål rettes til prøveleder Bjørn Toudahl 
på: bjoern@toudahl.dk



7

DMK’s forårsmarkprøve 2019

Dansk Münsterländer Klubs forårsmarkprøve 
afholdes igen i 2019 i de smukke og vildtrige 
terræner omkring Rejsby-Ballum i det syd-
vestlige Sønderjylland.

Program:
Lørdag den 23. marts 2019 Unghunde og 
åben klasse (hovedprøve)
Søndag den 24. marts 2019 Unghunde og 
åben klasse (ekstra) samt
International Vinderklasse (hovedprøve)
Tilmelding foregår på hundeweb. Tilmeldings-
frist 11. marts 2019.

Lørdag og søndag åbner vi op for etablering 
af et rent tævehold, så løbske tæver også har 
mulighed for at deltage. Kontakt prøveleder 
Peter Katholm snarest muligt, hvis du konsta-
terer, at din tæve er løbsk.

Mødested: Ballum Multihus, Vestervej 10B, 
6261 Bredebro.
Mødetid: Senest kl. 8.00. Afgang til terræner 
forventes kl. 8.30.
Der vil være morgen-
kaffe og rundstykker 
fra kl. 7.30.

Frokost lørdag spises i 
terrænet.
Frokost søndag spises 
i terrænet (unghunde 
og åben klasse) og i 
Ballum Multihus (Inter-
national Vinderklasse).

Lørdag aften afholdes en fælles middag, hvor 
der lægges op til en hyggelig aften. Øl, vand 
og vin vil kunne købes til særdeles fordelag-
tige priser.

Bestilling af mad:
se hjemmesiden under DMK’s forårsmark-
prøver. 

Overnatning:
Deltagere der ønsker overnatning, kan tage 
kontakt til følgende steder, der alle ligger i 
nærheden af Ballum Multihus.
Hotel Ballumhus – www.hotelballumhus.dk 
(kun ganske få ledige pladser)
Ballum Camping – www.ballumcamping.eu
Klægager Bed & Breakfast – www.klaegager.
dk

Ved spørgsmål til prøve eller arrangement 
kontakt prøveleder Peter Katholm tlf. 21 34 16 
60 eller på mail katholm@privat.dk.
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Erik Danielsen er ikke mere.

Kort før jul døde Erik Danielsen. 
Erik var i mange år et yderst aktivt medlem af 
Dansk Münsterländer Klub.

Han var næsten med fra klubbens ”fødsel”, 
idet han blev medlem i 1969. Han var klub-
bens formand fra 1976 til 1982, og han var 
derved markant med til at præge udviklingen i 
den unge klub.

Erik var en engageret jæger og hundemand, 
som på kompetent og kompromisløs vis 
stillede store krav til sine hunde.

Han tilhørte således den eksklusive gruppe 
af medlemmer, der præsterede at få hunde 
præmieret med 1.-præmier på såvel aner-
kendte markprøver som schweissprøver. 

Jeg havde personligt den glæde at deltage 
sammen med Erik i den første Fuldbrugs-
prøve ved Slagelse i 1981. I øvrigt efter et 
intenst og givende træningsfællesskab.

Erik importerede flere hunde fra udlandet. 
De første var Britta v. Bergerfeldt og Dachs 
v.d. Ochtum. Begge hunde kom til at sætte 
markante præg i avlen. 

Jeg husker især Britta v. Bergerfeldt for et 
markarbejde, der efter datidens standard for 
racen var af højeste karat.

Erik var en nobel og ansvarsfuld jæger, som 
oplevede og værdsatte jagtens glæder i 
såvel ind- som udland.

Vore tanker går til Gerda, hans kone, som 
deltog og fulgte ham tæt i hele hans liv med 
jagt og hunde.

Æret være Erik Danielsens minde.

Harris Jensen 

Gerda og Erik Danielsen til holdapporteringen 2018
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DMK landsudstilling 2019

Dagen er den 26. januar 2019. Tilmeldingen 
er for længst på plads. Hunden er nyvasket 
og føntørret. Dele af pelsen og neglene er 
klippet. Det hele står som det skal. Vi har 
været til ringtræning og pudset formen af, 
igennem de sidste par uger i januar. Nå ja, 
ejeren har da også selv været i bad og strø-
get skjorten. Scenen er sat. Gelsted-hallen 
på Fyn danner rammen om klubbens årlige 
landsudstilling 2019. Vi føler os klar og vi er 
klar. Cognac og jeg. Der bliver helt sikkert 
hård konkurrence om at stå først sidst på da-
gen. Dommerne plejer at kunne lide hunden, 
og jeg føler mig sikker på, at vi nok skal være 
med helt fremme på dagen. Det går bare ikke 
altid som præsten prædiker, men det kommer 
vi lige tilbage til.

Se det er nok lidt utraditionelt, at jeg som 
mand, med en kampvægt på den tunge side 
af de 100 kg og ingen former for løse hånd-
led, finder udstillingsverdenen interessant. 
Men det gør jeg. Lad mig prøve at give jer et 
indblik i min og Cognacs verden.

Det hele startede med en lille münsterlän-
der hvalp, som blev hentet hjem fra Læsø i 
november 2016. Cognac skulle trænes og 
han skulle være god til det hele. Udstilling 
skulle han også kunne gøre sig på. Vi be-
gyndte derfor allerede i december 2016 at gå 
til ringtræning. Ret hurtigt fandt jeg ud af, at 
der var flere fordele ved at gå til ringtræning. 
Kontakten til hunden og hundens opmærk-
somhed er helt naturlige dele af ringtræning, 
og det kan bruges positivt i meget anden træ-

ning. Socialisering er en anden gevinst. Ikke 
socialisering på den måde at de leger sam-
men osv., men mere at de er mange hunde 
i det samme rum, mange dufte, mange lyde 
og gøen. Alt sammen noget som hunden skal 
lære at håndtere og som kommer en til gode 
den dag, hvor man står på en stor internatio-
nal udstilling. Men også noget der kan bruges 
positivt i andre sociale henseender af hundes 
liv. Jeg plejer at sige at det skal være en fest 
at tage til ringtræning. Så er det nemlig også 
en fest at komme på udstilling.

Cognac demonstrerede ret hurtigt flair for det. 
Han elskede at komme af sted. Det var indbe-
fattet af fars fulde opmærksomhed og masser 
af godbidder. Når hunden syntes det var sjovt, 
begyndte faren også at finde det sjovt at kom-
me af sted. Det gav et afbræk i forhold til alt 
den anden træning, som normalt havde den 
daglige fokus. Udstillingstræningen skal aldrig 
og bliver aldrig hovedfokusområdet, men vi 
benytter os nu og da af det til at holde en fest, 
som et afbræk fra alt jagttræningen.

Tilbage til udstillingen i Gelsted. Vi var tilmeldt 
i klm., åben klasse, hanhunde, klassen var 
fint repræsenteret med 8 hunde. Cognac 
skulle bedømmes af dommeren, som sidste 
hund i hans klasse. 75 hunde var i alt tilmeldt 
udstillingen og hele dagen forløb som den 
skulle. 75 tilmeldte hunde er et flot tilslut-
ningsantal. Ros til Per, Mona og Heidi for 
en dejlig fantastisk dag, hvor alt kørte som 
smurt og der var styr på det hele, fra start til 
slut. Vi kan ikke afholde sådanne dage uden 
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frivillige kræfter, så derfor tak til jer for jeres 
engagement.

Kan hunden de basale ting, som at stå pænt, 
løbe i trav og lade dommeren undersøge hun-
den uden knurren eller at være nervøst an-
lagt, går det som regel aldrig helt skævt. Og 
det er faktisk ikke så svært at træne hunden 
op til. Men det er til gengæld meget nemt at få 
trukket sin hund en vurderingsgrad ned, hvis 
ikke hunden kan disse basale ting. Og det er 
bare så ærgerligt, hvis det er noget man kan 
træne sig ud af. Der skal ikke herske tvivl om, 
at de hunde der oftest er 1. vinder, BIR, BIM 
osv. er ikke kommet sovende til det. De har 
trænet og trænet, på samme måde som de 
hunde der bliver præmieret på marken eller 
apporteringsprøverne.

Det bliver vores tur til at vise hvad vi kan. Det 
hele går som det skal, og jeg føler mig ret 
sikker på at vi vil få en fin bedømmelse i den 
høje ende. Når vi står i ringen, er der sjældent 
tid til at kigge på de andre tilmeldte hunde og 
deres bedømmelse. Hvis fokus fjernes fra 
ens egen hund, laves der nemmere fejl, som 
kan trække ned. Det er derfor altid svært at 
vurdere hvor man er henne i feltet, 
selvom det selvfølgelig først afgøres 
til sidst hvor CK’erne skal gives. De 
4 første hunde blev sorteret fra og vi 
var derved 4 tilbage. 

Jeg plejer altid at have det personlige 
mål, at excellent skal vi opnå, og CK 
skal vi også helst have med hjem, 
men derfra er alt andet ren bonus. 
Folk plejer at være gode til at lykøn-
ske hinanden på udstilling, og det må 

jeg sige det oplevede jeg også på dagen. 

Vi løb to omgange i ringen og der blev byttet 
lidt rundt på os. Så sendte dommeren os en 
sidste omgang rundt i ringen. Cognac og jeg 
stod som nummer 3 til sidst og var derved 3. 
vinder, men vi fik ikke CK med hjem. 

Det var lidt en skuffelse og det skulle lige 
sluges. Set i bakspejlet, et ganske accepta-
belt resultat og fin kritik af hunden, trods det 
var under vores normale niveau. Jeg lærte 
personligt på dagen, at jeg stadigvæk bør 
blive bedre til at acceptere, at vi ikke altid kan 
vinde. Selvom det ikke er nemt, når vinder-
genet kommer frem og man bare gerne vil 
stå først. Trods dette havde vi en fantastisk 
dag, i selskab med en masse andre dejlige 
mennesker, med den samme passion for 
münsterländeren. Hunden havde stadigvæk 
en fest og det er altid det vigtigste. Der skal 
lyde et tak til de to dommere, ringsekretærer, 
deltagere og tilskuere der deltog for fantastisk 
selskab på dagen. Vi kommer igen i 2020.

Søren Baumann

Sneppegården D’Cognac
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Fyn’s området

Lydigheds træning 
Start lørdag d. 2/2-2019 kl. 10.00 til og med d. 
23/3-2019.
Mødested P-plads Vejrup vej 73 5491 Blom-
menslyst.
2 hold unge hunde / øvede hunde.Pris 350 kr.
Afsluttende prøve d. 30/3-2019 kl. 10.00.
Tilmelding for unge hunde til Lars Pedersen 
tlf. 23808067
Tilmelding for øvede hunde til Keld Larsen tlf. 
51595551

Vintermøde
Onsdag d. 27/2-2019 kl. 19.00.
Sted : Sognehuset korupvej 40 5210 Odense 
NV.
Dagsorden :
1. Fremlæggelse af regnskab.
2. Valg af aktivister, ( nuværende modtager 
genvalg )
3. Indkommende forslag.
4. Evt.Info Der kommer et indslag
Sidste tilmelding d. 20/2-2019.

DMK FYN giver kaffe/ostemad /rullepølse, 
så af hensyn til forplejning skal der tilmeldes 
til Birger på tlf. 66161970 / 22191525.
ALLE MEDLEMMER ER VELKOMMEN

Apporterings træning DJU / DMK.
Start mandag d. 8/4-2019 kl. 18.30 NB. NY 
TID.
Start 1. gang På P-plads Vejrup vej 5491 
Blommenslyst.
D. 20/5 + 27/5 + prøven d. 1/6 Ruevejen 20 
5750 Ringe.

Hunde der har gennemført den Fynske træ-
ning har fortrinsret til prøven.
8 gange træning pris 400 kr.
Tilmelding Til : Birger Wienholdt tlf. 22191525

Vand / slæb 
Start MANDAG d. 10/6-2019 kl. 18.30
Mødested P-plads Ravnebjerggyden 42 5491 
Blommenslyst, Omr. 7.
Der trænes 4 gange ( hver 14 dag )
Pris pr. gang 50 kr. min. 5 hunde.
Tilmelding : Per Fischer tlf. 51822272

Hvalpe motivation
Start mandag d. 5/8-2019 kl. 18.30
Mødested P-plads Vejrup vej 5491 Blom-
menslyst.
Der trænes 5 gange.
Pris 200 kr. min 5 hunde.
Tilmelding : Finn Mortensen tlf. 26801761
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

Husk at tilmelde jer på Facebook DMK-Fyn, 
hvor I kan følge med hvad der sker på Fyn
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Viborg Området

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

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

Udendørs træning på Klostermarken.
Vi mødes på parkeringspladsen ved Stofsø, 
over for Vinkelvej 34, 8800 Viborg.
Opstart træning torsdag den 4/4 kl. 18 for 
hvalpe og unghunde og kl. 19.15 for åben-
klasse.
Derefter torsdagene 11/4, 18/4 (skærtorsdag), 
25/4, 2/5, 9/5, 16/5 (Kr. Himmelfartsdag) 23/5, 
30/5 og afsluttende træning søndag 2/6 kl. 
9.00 med familie hygge og grill til middag 
(inklusiv i prisen)

Hvalpemotivation og unghunde dressur star-
ter kl. 18. Hvalpe og unghunde træner lydig-
hed, håndtering, apportering frem mod DJU 
apporteringsprøven. Medbring egen dummy.

Åbenklasse dressur starter kl. 19.15. Åben-
klasse træner lydighed og apportering frem 
mod DMK apporteringsprøven. Medbring 
egen dummy i starten.

Pris 500 kr. Der betales senest første træ-
ningsaften.
Tilmelding på dmk-viborg.dk/træning

Anerkendt Markprøve.
DMK Viborg afholder lørdag den 9. marts 
2019, anerkendt markprøve i SJD regi.
Dommer: Kim Krogh Nielsen. Max et hold 
kontinentale.
Mødested Långawten 34, 8643 Ans By, Kl. 
8.30.Tilmelding på hundeweb.

Målrettet Schweiss træning.
Dmk Viborg tilbyder et målrettet schweiss 
træningsforløb i plantagerne i Viborg.
Første træningsdag bliver torsdag den 6. juni 
kl. 19.00.
Træningen vil foregå sådan at 1/3 del af 
deltagerne møder kl. 16.30 og lægger tre 
spor hver, herefter mødes alle kl. 19.00 og 
går sporene.
Efterfølgende torsdag er det så den næste 
1/3 del der lægger spor. 
Pris pr. gang kr. 50. kr.til dækning af blod mm.
Tilmelding til bjorn@toudahl.dk

Målrettet ræveslæbs træning og anerkendt 
prøve 2019.
DMK-Viborg tilbyder målrettet ræveslæbs 
træning i Viborg plantage.
Der bliver 3 træninger i juni. Se mere på 
dmk-viborg.dk

DMK Viborg afholder anerkendt ræveslæbs 
prøve sidst i juni.
Tilmelding på hundeweb.
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Midt- og Vestsjælland området 

DMK Midt- og Vestsjælland tilbyder træning til  
JET1 med afsluttende prøve.

Der vil blive afholdt træning til JET1 følgende 
søndage:

Søndag den   3. marts 2019 kl. 12.00
Søndag den 10. marts 2019 kl. 12.00
Søndag den 17. marts 2019 kl. 12.00

Træning og test foregår ved Stenlille Jagtfor-
ening, Plantagevej 1C, 4295 Stenlille.

Prisen for træning er 150 kr. pr hund. Der 
betales ved første træning.

Tilmelding træning er nødvendig til: cnh@
post.tele.dk

JET1 afholdes lørdag den 30. marts kl. 9.00 
(tilmelding via Hundeweb) Prisen er 400 kr. 
pr. hund.

Apporteringstræning
Kurset starter søndag den 31. marts 2019 
kl. 9.30. Næste gang vil være torsdag den 
4. april 2019 kl. 18.30. Efterfølgende vil det 
være torsdag kl. 18.30 og kurset slutter tors-
dag den 23. maj 2019

Bemærk at torsdag den 18.april (Helligdag) 
erstattes med træning onsdag den 17.april

Prisen for alle apporteringskurserne er 475 kr.

Der vil være følgende niveauer:

Begynder – Hunde som ikke kan apportere  

Øvede – Hunde som kan apportere vildt uden 
tøven  

Der arbejdes efter at hundene kan bestå en 
DJU apporteringsprøve eller Jægerforbun-
dets udvidede apporteringsprøve.

Gebyr betales på første træningsdag, så mød 
op i god tid. Husk gyldige vaccinationspapirer 
på din hund.  

Lokal apporteringsprøve
Søndag den 26. maj 2019 afholdes lokal 
apporteringsprøve ved Stenlille Jagtforening. 

Der afholdes DJU apporteringsprøve samt 
Jægerforbundets udvidede apporteringsprø-
ve.

Indskrivning på dagen mellem kl. 9 og 11

Prisen er 200,00 kr. pr. hund for DJU appor-
teringsprøve

Prisen er 250,00 kr. pr. hund for Jægerfor-
bundets udvidede apporteringsprøve

Eventuelle spørgsmål rettes til Arne Nielsen 
på tlf. 24 69 08 19 eller 57 80 50 82
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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. 

Lydighed og Ro Lømmel hold
Mandage x 5 gange 29 april, 6 maj, 13 maj, 
20 maj, og 27 maj kl. 18.00 – 19.00 V/ Mette 
Trøjborg
• Minimum 5 deltagere, maks. 10 deltagere. 
pris 300 kr.  –mødested: Mådehundehus, 
Mådevej, 6705 Esbjerg

Apportering med målet DJU-prøven.
Mandage x 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 
• Minimum 5 deltagere, maks. 10 deltagere. 
pris 400 kr.  – mødested: Mådehundehus, 
Mådevej, 6705 Esbjerg

Apportering med målet DMK-apporterings 
prøve.  
Mandage x 5 gange 29 april, 6 maj, 13 maj, 
20 maj, og 27 maj kl. 18.15 – 
V/Per Madsen, Heidi Pedersen, Mona Stor-

gaard 
• Minimum 5 deltagere, maks. 8 deltagere. 
pris 500 kr.  – mødested: Mådehundehus, 
Mådevej, 6705 Esbjerg

Træning til Fuldbrugsprøven. 
Tirsdag start 11. juni. X 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 vand træning, 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.

Stress håndtering, Ro og det gode jagtsam-
arbejde
Et foredrag omkring optimering af jagthun-
dearbejdet for stående jagthunde V/Dorthe 
Odefey
Indehaver af ODAC og Professionel Hun-
deadfærdsspecialist og click instruktør.
Dato kommer 
Dette foredrag tager udgangs i de mest basa-



15

le ting omkring vores jagthunde,
Der vil være emner som stress, intelligens, 
hundesprog, signalkontrol og relation samt 
aktive træningsmetoder.

Minimum deltagere 15 - maks. 25 
Sted: Vester led 7, 6731 Tjæreborg
Pris 250 kr. pr. deltager der er lidt kaffe og 
kage, og der købes øl og vand.

Storstrøms området

Grundtræning/apportering ridehallen Stef-
fensmindevej 2, 4840 Nr.Alslev første gang 
d.22 januar 2019 til d.12 marts kl.19-20 tilmel-
ding Anne Secher på mail acsec@dadlnet.dk
 
Forårs markprøve, 2 marts mødested Gre-
vens vænge Alle 4700 Næstved
Kl.8.30 tilmelding pr. mail til BjarneBendt-
senbb@pap.dk
 
Schweisstræning 3/3 til 21/4 V. Palle Eriksen 
og Rune Rubner sted: Vægter boligen Kren-
kerup 4990 Sakskøbing, tilmelding til Palle 

Eriksen pinge@mail.dk eller tlf. 40 18 07 53 
Pris 720kr for hele forløbet.
 
VSA/udvidet apportering seminar V. Rene 
Jørgensen tilmelding på mail faust@
waoomail.dk tid og sted vil blive oplyst efter-
følgende.

Se i øvrigt vores Facebook gruppe 
DMK-Storstrøm

Claus Rosdahl

Herning området
Program for 2019

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.
Nærmeste adresse er Fjelstervang 31, men 
fortsæt lige ud ad grusvejen til klubhuset.
Der trænes de efterfølgende 9 tirsdage 
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
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Østjyllands området

Marktræning for hunde i alle aldre.
Dato: 3/3 – 10/3 – 17/-3 Kl. 9 00
Træningen foregår på arealer med en naturlig 
bestand af agerhøns.
I træningen lægges der vægt på at indøve et 
korrekt søg for føreren og hvordan vi bevæ-
ger os bedst i terrænet.
Træningen er åben for alle stående racer, dog 
har Münsterländere fortrinsret.
Pris 50 kr pr. gang Tilmelding snarest.
Sted oplyses ved tilmelding.
Flemming Andersen 29227597
Flemming.b.andersen@jci.com

Apporteringstræning
Første træning 25/3 og afslutning 6/5, der 
trænes på 2 niveauer:
Begynder / Unghunde v/ Flemming Andersen:
Der trænes frem mod DJU apporterings 
prøve,
De første gange bedes alle medbringe 1 stk. 
dummy eller andet som hunden gerne vil 
bære.
Udvidet / Øvede v/ Tommy Baunwall og delvis 
selvtræning (man hjælper hinanden):
Der trænes frem mod DMK’s apporterings 
prøve.
Denne træning kan også bruges frem mod 
VSA & DJ Udvidet app.
Vi mødes første gang 25/3 kl. 18 00 og de 
efterfølgende gange kl. 18 30.
Vrøndingvej 7 – 8700 Horsens
Pris 400,- Betales på Mobilpay til 29227597 
eller kontant den første trænings aften.
Tilmelding til: Flemming Andersen – Tlf 
29227597 Flemming.b.andersen@jci.com

Der afholdes afslutning med anerkendt DJU 
& DMK prøve 
Dato: Lørdag d. 11 maj 2019 kl. 9 00
Endeligt opslag kommer senere.

Sommer schweiss-træning 2019.

Træningen er rettet mod både begyndere og 
øvede. 
Der kan evt. aftales træning af boxstart og 
wiedergang til 20t/400m prøven.
Den sidste dag foregår træningen som en 
lokal schweiss prøve for DMK Østjylland med 
ekstern dommer. 
Træningen foregår i skovene ved Hårup San-
de lige øst for Silkeborg på følgende dage:
torsdag  4/7, torsdag  11/7, torsdag  18/7, 
torsdag  25/7
Mødetid alle dage: Kl. 18:30 
Instruktører: Tommy Baunwall (kontaktper-
son) &Jacob Askov Petersen
Dommer: Hans Lau Jensen
Aht. praktisk afvikling af den afsluttende 
lokalprøve er der planlagt 10 pladser.
Fortrinsret til KLM & GML, dernæst gerne evt. 
andre racer.
Pris: Kr. 150 per dag.
Tilmelding sendes til Tommy på email: tom-
myb@baunwall.dk
Tilmelding skal indeholde: Førers navn, email 
og mobilnummer, samt hundens navn og 
DKK-nummer.
Seneste tilmeldingsfrist er onsdag den 26. 
juni.
Deltagere vil herefter modtage endelig be-
kræftelse på email senest søndag 30/6.
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Københavns Området

AKTIVITETSPLAN FOR 2019

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!
Kurset slutter den, 6. maj med en lille prøve 
og bagefter med grill og familiehygge

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 altid betales første gang!
Der tages forbehold for ændringer.

På aktivisternes vegne
Ulrik Bach Pedersen
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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

Holstebro området

Apportering
For unghunde og for åben klasse/øvede 
hunde.
Vi starter onsdag d.3/4 kl. 19.00 bag For-
sorgshjemmet Skovvang i Holstebro, - kør 
over jernbanebroen. For nærmere informati-
on, kontakt aktivist Finn Hartmann Nielsen, 
Tlf. 20167340 eller Svend Aage Poulsen, Tlf. 
29424875.

Efter de første 3 – 4 gange træning flytter vi 
til andre træningsarealer med mulighed for 
slæb- og vandarbejde. Alle der har en Mün-
sterländer er meget velkommen til at møde 
op. 

Følgende datoer vil der være træning kl. 
19.00: d.3/4, d.10/4, d. 17/4, d. 24/4, d. 1/5, 

d. 8/5, d. 15/5, d. 22/5, d. 29/5, d. 5/6, d. og 
d.12/6. Afslutning d. 19/6 kl. 19.00.

Ekstra træning – Vand-, Slæb- og Apporte-
ring
For hunde der påtænkes tilmeldt anerkendt 
prøve. Sted. Haunstrup Brunkulslejre mellem 
Haunstrup og Fjelstervang. Tidspunkt – tirs-
dage kl. 19.00: d. 16/7, 23/7, d. 30/7, d. 6/8.

Schweisstræning
Kommer på senere når vi har datoer og 
terræn på plads. Vi forventer opstart ca. 29/4 
med 7 gange træning. Afslutning ca. d. 17/6. 
For tilmelding til schweisstræningen kontakt 
Svend Aage Poulsen, Tlf. 29424875

Mvh Aktivisterne
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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.

Asja dk05873/2013    Ureterundersøgt-fri
Aske dk09793/2018   Ureterundersøgt-ikke fri
Ayla dk05874/2013    Ureterundersøgt-fri
Bali dk09409/2015    Ureterundersøgt-fri
Boogie dk09408/2015   Ureterundersøgt-fri
Borregaards Amazing Luie dk11260/2017 Ureterundersøgt-fri
Borremosens Abby dk18513/2014  Ureterundersøgt-fri
Borremosens Birka dk17285/2016  Ureterundersøgt-fri
Borremosens Kira dk07506/2011  Ureterundersøgt-fri
Capella vom Schlingenufer dk15815/2012 Ureterundersøgt-fri
Cimba dk07413/2013   Ureterundersøgt-fri
Dinus dk15369/2013   Ureterundersøgt-fri
Diva dk07189/2017    Ureterundersøgt-fri
Ebi dk12087/2017    Ureterundersøgt-fri
Elverdams Fenja dk19710/2012  Ureterundersøgt-fri
Farum Linux dk04666/2011   Ureterundersøgt-fri
Fuglejæger Dallas dk18991/2016  Ureterundersøgt-fri
Fuglevang’s Oscar dk08857/2012  Ureterundersøgt-fri
Fuglevang’s Queen dk05729/2014  Ureterundersøgt-fri
Fuglevang’s Ricki dk09140/2015  Ureterundersøgt-omscannes
Fuglevang’s Rocky dk09138/2015  Ureterundersøgt-fri
Fyrkildes Aiko dk12505/2015   Ureterundersøgt-fri
Gråsidingens Hop SE21387/2015  Ureterundersøgt-fri
Hedeskov’s Kritte dk11815/2015  Ureterundersøgt-fri
Hedeskov’s Luna dk00036/2017  Ureterundersøgt-fri
Herrskapets Uran dk06140/2018  Ureterundersøgt-fri
Horsia’s Pepsi dk08311/2011   Ureterundersøgt-fri
Hulbæk Jes dk04815/2011   Ureterundersøgt-fri
Høegstoft Gabi dk16897/2013   Ureterundersøgt-fri
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Kira dk08670/2017    Ureterundersøgt-fri
Kongelunden Vera dk15250/2017  Ureterundersøgt-fri
Lajgaard Bina dk05876/2016   Ureterundersøgt-fri
Lajgaard Bundy dk05878/2016  Ureterundersøgt-fri
Luffe dk15858/2015   Ureterundersøgt-fri
Lyngbylund’s Laika dk17948/2013  Ureterundersøgt-fri
Løvmosen’s Dexter dk15556/2012  Ureterundersøgt-fri
Løvmosen’s Marco dk05998/2012  Ureterundersøgt-fri
Marco von der Günz dk03955/2012  Ureterundersøgt-fri
Molly dk14353/2012   Ureterundersøgt-fri
Münsterkullens Fyra Ess SE19903/2012  Ureterundersøgt-fri
Münsterkullens Riddar Kato SE20657/2011 Ureterundersøgt-fri
Münsterledets Frida dk12406/2013  Ureterundersøgt-fri
Rico dk10002/2009    Ureterundersøgt-fri
Sazzy dk18216/2014   Ureterundersøgt-fri
Skrämmens C-Casso SE18458/2015  Ureterundersøgt-fri
Skrämmens D-Locca dk16190/2016  Ureterundersøgt-fri
Sneppegården D’Cognac dk17986/2016  Ureterundersøgt-fri
Thyboens Bull dk14807/2017   Ureterundersøgt-fri
Trehøjens Diva Wilma dk09047/2016  Ureterundersøgt-fri
Vela dk17444/2017    Ureterundersøgt-fri
Wilma dk15373/2013   Ureterundersøgt-fri
Åløkkens Richo dk20513/2012  Ureterundersøgt-fri

Vi har indtil nu modtaget EU-attest på i alt 97 scannede hunde, se også forrige blad.

95 hunde er vurderet EU-fri = 98 %. 2 hunde er vurderet ikke fri = 2 %

Dyrlæger der er godkendt til at scanne:

Byens Dyreklinik, Taastrup Hovedgade 98, 2630 Taastrup, Tlf: 43994333
Westrup Vet Consult, v/Ulrik Westrup, uw@wvc.dk, (Kun kontakt pr. mail)
Anicura, Odense Dyrehospital, Rugårdsvej 105, 5000 Odense C, Tlf: 66160280
Gråsten Dyrehospital, Sundsnæs 8, 6300 Gråsten, Tlf: 74437000
Odder Dyrehospital, Banegårdsgade 24, 8300 Odder, Tlf: 86544004
Anicura Dyrehospitalet City Syd Ålborg, Vandmanden 10 D, 9200 Ålborg SV, Tlf: 98117400
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Hvalpenyt

Her kan du se hvilke hvalpe, der er til salg, og hvem der planlægger par-

ringer. Hvalpelisten ændrer sig meget hurtigt,, specielt antallet af de fødte 

hvalpe, der stadig er til salg, kan hurtigt variere..  

Se meget mere på www.dmk-online.dk/avl/hvalpeliste

Fødte hvalpe til salg

Kennel Vestjyden, Vildbjerg 1 han

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 1 han

Far: Thyboen’s Felix dk15342/2015

Mor: MARKPR Borremosens Patsy DK10066/2010

T: 40478422/ E: aasepeter@privat.dk

www.kennel-raehrbakken.dk

Per Revsbeck, Rønde   2 hanner

Far: MARKPR Fuglevang’s Oscar DK08857/2012

Mor: Hedeskov’s Pia DK11817/2015

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

Kennel Sparvath’s, Tarm 1 han

Far: MARKPR Django DK08139/2014

Mor: MARKPR Cita DK01694/2013

T: 40343067/E: hj-sparvath@mail.dk

Tanja Rønhoff, Grinsted 1 han

Far: DKJCH DKCH MARKPR SECH Fuglevang’s 

Rocky DK09138/2015

Mor: MARKPR Easy vom Wildbusch DK14534/2012

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

Gerhard Lauridsen, Silkeborg 5 hanner & 4 tæver

Far: MARKPR Løvmosen’s Marco DK05998/2012

Mor: Münsterledet’s Gina DK10834/2014

T: 24678574/E: tollundskov@gmail.com

M. Christiansen, Brønderslev 3 hanner

Far: MARKPR Caos dk15890/2016

Mor: Rimmehuse’s To DK07261/2014

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

Kennel Borremosen,Eskildstrup 1 han

Far: MARKPR Marco von der Günz DK03955/2012

Mor: MARKPR Borremosens Kira DK07506/2011

T: 24497242/E: skovtroldene@hotmail.com

Tina og Verner Hansen, Varde 1 han

Far: MARKPR Django DK08139/2014

Mor: Bellis DK19289/2015

T: 24238807/E: tinah.oved@gmail.com

Parrede hunde

Rune Riishøj, Skive ventes 25.02.19

Far: MARKPR Hedeskov’s Jarko DK04780/2013

Mor: MARKPR Ayla DK05874/2013

T: 22848365/E: runeriishoej@hotmail.com

www.rriishoj.dk
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Se alle prøveresultater 
på vores hjemmeside!

Michael Østergaard, Skjern ventes 25.03.19

Far: MARKPR SECH Skrämmens C-Casso 

SE18458/2015

Mor: DKJCH MARKPR Asja DK05873/2013

T: 20161627 /E: dmk.kasse@gmail.com

www.minkleiner.dk

Kennel Ræhrbakken, Hanstholm Ventes 30.03.19

Far: DKJCH DKCH MARKPR SECH Cosmo 

DK01693/2013

Mor: MARKPR Ræhrbakken’s Inka DK18422/2012

T: 40478422/E: aasepeter@privat.dk

www.kennel-raehrbakken.dk

Kennel Borregaards, Malling ventes 31.03.19

Far: Anton von Westfalen VDH/KLMZB 15-1016

Mor: MARKPR Elverdams Gina DK10844/2013

T: 29227597/E: Flemming.b.andersen@jci.com

Claus Larsen, Rødding ventes 03.04.19

Far: DKJCH DKCH MARKPR SECH Cosmo 

DK01693/2013

Mor: Skårupegnens B-Ronja dk04012/2016

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

Kennel Vandborg’s, Nkb. Sjl. ventes 13.04.19

Far: Caspar Von Den Riehenwiesen VDH/KLMZB 

14-0437

Mor: Elverdams Fenja DK19710/2012

T: 24633387 / E: sigurd@nyka.dk

Christina Brandhof, Stoholm ventes 16.04.19

Far: MARKPR Django DK08139/2014

Mor: MARKPR Boogie DK09408/2015

T: 28492080 / E: christinabrandhof@gmail.com

Kennel Jagtlystens, Tjæreborg ventes 16.04.19

Far: Caspar Von Den Riehenwiesen VDH/KLMZB 

14-0437

Mor: DKJCH DKCH MARKPR INTCH INTCH(U) 

SECH NOCH NORDCH DEVDHCH Jagthyttens 

Hejmaxi DK16803/2012

T: 21920030 / E: jagtlysten@gmail.com

www.jagtlysten.dk

Kennel Gudenådalen, Ans ventes 18.04.19

Far: MARKPR Jomondo DK11329/2012

Mor: MARKPR Gudenådalens Cira DK10087/2015

T: 21223262 / E: tsni@mail.dk

Kennel Kongelunden, Dragør ventes 24.04.19

Far: Elverdams Igor dk07636/2016

Mor: Kongelunden Vera dk15250/2017

T: 23730250 / E: norupsven@gmail.com

Forventede parringer

Der ligger desuden rigtigt mange forventede 

parringer. Se meget mere på hjemmesiden under 

hvalpelisten. 
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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 18

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
DKJCH 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
DKJCH 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

SKAL DU VÆRE VORES 
NYE SPONSOR?

Så er der plads her 

på bagsiden til dig...


