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Formanden har ordet

I denne sidste del af foråret kan man med 
forårets varmegrader efterhånden mærke 
sommerens varme banke på de slidte vin-
terjakker. Det er en fornøjelse at deltage i 
aktivistområdernes udendørstræning med de 
flotte forårstemperaturer, der gør at man som 
deltager ikke står og tænker mere på ”eng-
lehop” end på det pågældende apportemne, 
hunden er i gang med at hente. Som træner 
må det ligeledes være en fornøjelse at kunne 
undervise uden at regnen eller vinden pisker 
mod DMK jakken.

Vi havde en rigtig flot opbakning til vores 
udstilling i Gelsted Hallen på Fyn i slutningen 
af januar. Det var igen i år et virkelig velarran-
geret og flot arrangement, hvor der var styr 
på alle detaljer. Tusind tak til Mona Storgaard 
og Per Madsen.
Forårsmarkprøven blev afviklet på fantasti-
ske og vildtrige terræner i Ballumområdet. 
Med en panorama udsigt til Vadehavet og 
Rømø, blev prøven afviklet i smukt forårsvejr. 
Stemningen og deltagelsen var helt i top med 
en næsten rekorddeltagelse på +150 hunde 
over to dage. Tusind, tusind tak for jeres store 
opbakning og det gode humør, det er virkelig 
skønt, også selvom prøven bliver afviklet i 
den sydvestligste del af Danmark. Tusind tak 
til familien Lønne og deres hjælpere for deres 
store arbejde. Tak til prøveleder Peter Kat-
holm for det flotte arbejde.

De planlagte områdemøder rundt i Danmark 
har af arbejdsmæssige årsager været udfor-
dret i år. I stedet har jeg valgt at deltage rundt 

på de forskellige træningspladser. I starten 
af maj havde jeg fornøjelsen af at besøge 
Horsens. Tak for jeres modtagelse og det var 
en virkelig stor fornøjelse at møde jer og få 
noget konstruktivt input med tilbage til besty-
relsesarbejdet.
Generalforsamlingen nærmer sig med 
hastige skridt i skrivende stund. Vi kan være 
ærlige og sige, at vi har ikke nået de resulta-
ter, som vi satte os for i starten af bestyrel-
sesåret. Vi kunne godt have tænkt os at være 
længere med schweissinstruktøruddannelsen 
og med JET II. Det er absolut fokusområder 
lige efter generalforsamlingen.
I weekenden den 22.-23. juni afholdes årets 
Holdapportering i vores nye område på Sjæl-
land. Det er en weekend, som vi er mange, 
som ser frem til. Som specialklub er vi kendt 
for vores sammenhold og for at være gode til 
at tage imod nye deltagere og medlemmer. 
Det er en weekend, hvor alt er for sjov og en  
weekend i sammenholdets og Münsterlände-
rens tegn. 
I weekenden den 21.-22. september er der ef-
terårsmarkprøve på Sjælland. Det er to store 
arrangementer inden for kort tid på Sjælland. 
Vores sjællandske medlemmer er flittige til at 
deltage i arrangementer vest for Korsør. Jeg 
håber, at fynboer og jyder vil gribe mulighe-
den og bakke op om de flotte arrangementer.
Til slut vil jeg, på vegne af bestyrelsen, ønske 
jer og jeres familier en rigtig god sommer. Jeg 
glæder mig til at se jer derude.

Mvh
Rune
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DMK holdapportering 22. juni 2019

Lørdag d. 22. juni 2019 kl. 08.00
Plantagevej 1C, Døjringe, 4180 Sorø (Stenlille 
Jagtforening)

OBS! Indskrivning og morgenmad fra 07.30. 
Prøven starter kl. 09.00!

Unghundeklasse: (hunde op til 2 år)
Prøven er bygget op omkring DJU apporte-
ringsprøve.
(Se fællesmarkprøveregler kapitel 12)
Desuden er der en ”Hold Stafet” for ung-
hundeklasse hundene - se reglerne for hold 
stafet. 

Åben klasse: (alle hunde over 2 år, yngre hun-
de må også gerne stille i åbenklasse)
Prøven er bygget op omkring DJU apporte-
ringsprøve.
(Se fællesmarkprøveregler kapitel 12)
Desuden er der en ”Hold Stafet” for åbenklas-
se hundene - se reglerne for hold stafet. 

Prisen for at deltage er 150 kr. pr. hund – 
Betales ved tilmelding.

Overnatning og forplejning:
Se mere på www.dmk-online.dk

Prøve, fest og overnatning foregår på denne 
adresse:
Plantagevej 1C, Døjringe, 4180 Sorø (Stenlille 
Jagtforening)

Alle baner ligger ved adressen, så vi skal ikke 
ud og køre i løbet af lørdagen. Banerne ligger 

så tæt at alle skal gå, derved har dobbelt fø-
rere ingen problemer med at være på to hold. 

Løbske tæver:
Løbske tæver kan deltage, MEN:
Hvis en tæve er løbsk, skal dette meddeles 
når man ankommer til pladsen. Med hensyn 
til holdstafetten vil der, alt efter hvor mange 
hunde det drejer sig om, blive arrangeret 
at det/de hold hvor tæverne er på, kommer 
igennem holdstafetten sidst. Det er vigtigt 
at tæveejeren viser STOR hensyn til alle de 
andre deltagere. 

Tilmelding til prøve og bespisning med mere 
skal foregå på tilmeldingsblanket som down-
loades fra DMK’s hjemmeside og sendes til 
cnh@post.tele.dk

Har du/I ikke et hold på 4 hunde så send en 
tilmelding så prøver vi at samle hold. 

Vel mødt!
Vi glæder os til at se dig!
DMK Midt- og Vest Sjælland

Kontaktperson:
Christian Nøhr Hansen, Svanevej 39, 4000 
Roskilde, Mobil 23 30 02 03 efter kl. 18  mail: 
cnh@post.tele.dk
bank konto: 2301 6889245881 husk at anføre 
DMK + holdnavn eller fører navn tydeligt ved 
overførsel.
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DMK QVINDE WEEKEND 2019.

Endnu engang slår DMK Himmerland dørene 
op for en gang kvinde-hygge med hund.

Weekendens program er ikke helt på plads, 
men jeg kan love, at det absolut ikke bliver 
kedeligt, der vil være inspiration til alle.

Jeg kan dog afsløre hvad der helt sikkert 
kommer til at foregå i løbet af weekenden:
Gæste instruktør i blandt andet platformstræ-
ning.

Foredrag om positiv indlæring.

Rune Rishøj har sagt ja til at komme og give 
gode råd i marken. Grundlydighed, indlæring 
af søg på marken, respekt for flyvende vildt, 
løbende vildt (hare flusher).

Apportering i skov.

Socialt hygge med bål mad. 

Weekenden starter fredag den 6. September 
kl. 16.00 og slutter søndag kl. 14.00.

Prisen for at deltage til arrangement 
kommer til at ligge på omkring 500 kr./ 
550 kr. inkl. mad alle dagene, drikkevarer 
medbringes. 

Overnatning skal du selv sørge for i form 
af telt eller campingvogn. Der er dog 
mulighed for at sove i Shelter i haven 
(plads til 6 personer) samt knaldhytten 
hvor der kan sove 2-3 personer er også 

en mulighed. 

Kom og vær med til en hunde hyggelig lære-
rig weekend.

Jeg glæder mig i hvert fald til endnu engang 
at tage imod nye som gamle piger, det eneste 
kriterie er at du har en münsterländer og godt 
humør. 

HUSK DER SKAL TILMELDES SENEST 
DEN 12 AUG.  (Der er bindende tilmelding) 

Støt op om et godt arrangement. Du skal 
tilmelde dig pr. mail til mig på  
tinebroen@live.dk. 

Mange hilsner 
DMK Himmerland v/Tine Broen Nielsen 
Nihøjevej 25, 9530 Støvring 
Mobil 24257727
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SJD 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
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Hundearbejde – vi gør det godt!

Der er mange måder at arbejde med hunde 
på. Afhængig af race og interesse er der bl.a. 
agility, lydighed, brugshundetræning, flyball, 
lure coursing, rally, nose work, sporsøgning 
og udstilling. 

Som jagthundeejer er det ikke den slags hun-
dearbejde, vi foretrækker, selv om lydigheden 
selvfølgelig skal være på plads, og vi også af 
og til er at finde i udstillingshallerne. 
Nej, hvis man spørger en jagthundeejer, hvad 
han eller hun helst vil arbejde med sammen 
med hunden, vil der snarere blive svaret  
markarbejde, apportering og schweiss.

Hvis man ser på antal startende münsterlän-
dere på prøver inden for vores type hunde-
arbejde i årene 2015-18 ser tallene ud som i 
tabellen, med en samlet stigning på de angiv-
ne prøver på 24 %. Mest tydelig er stigningen 
på markprøver, DJU apporteringsprøven og 
schweissprøver, men også ved ræveslæbet. 

Sidste års meget høje antal ræveslæb skal 
dog ses i forhold til, at denne prøve blev 
udbudt ved jubilæumsweekenden, hvilket helt 
sikkert lokkede flere deltagere til.

2015 2016 2017 2018

Markprøver: 
• Unghunde
• Åben klasse

 
44 
251

 
54 
205

 
93 
223

 
67 
267

Apporterings-
prøver:
• DJU
• DJ udvidet
• VSA
• Ræveslæb

62
33
57
27

87
54
48
17

92
51
52
32

 
 
85
37
60
52

Schweiss- 
prøver, total

 
69 83 97 96

Anlægsprøver:
•  UT
•  ATl

 
2
5

24
4

22
8

15
4

Antal startende münsterländere på de mest almin-

delige prøver i perioden 2015-2018. 

Beståelsesprocenterne svinger lidt fra år til 
år, men gennemsnittet ligger på nogenlunde 
samme niveau. Så kan man selvfølgelig 
begynde at snakke om statistisk signifikans, 
spredning og en masse andre fine statistiske 
begreber, men det er ikke det, denne artikel 
handler om. Nej, det er mere interessant at 
se på, hvorfor antallet af starter på prøver er 
steget.

Hos os har det altid været min mand, der 
trænede vores hunde og gik til prøver med 
dem, mens jeg – en gang i mellem – viste 
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dem frem på en udstilling. Men sådan er 
det ikke mere. 

Da jeg kom ind i bestyrelsen i DMK, tænkte 
jeg, at jeg hellere måtte med ud på træ-
ningspladsen på Fyn og se, hvordan det 
foregik. Heldigvis havde vi lige fået ny hund, 
som min mand arbejdede med, og der var 
derfor en ”aflagt” hund, som jeg kunne 
prøve at træne med. 
Og hvad skete der så? 
For det første kom jeg til at møde en masse 
dejlige mennesker, men det der kom mest 
bag på mig var, at jeg også blev grebet af 
hundearbejdet.

Måske er jeg ikke den eneste, der har det 
sådan. Når man som ny hundefører kom-
mer ud i områderne og bliver taget godt 
imod, så får man også lyst til at være en del 
af fællesskabet. Til at blive god til at arbejde 
med hunden. Og til at yde sit bedste. Der vil 
selvfølgelig være dage, hvor man kommer 
hjem og tænker ’møgkøter’, men Christian 
Eriksen kan også have en dårlig dag på 
fodboldbanen, og Jakob Fuglsang har hel-
ler ikke altid gode ben. Også selv om de på 
dagen har forsøgt at yde deres bedste.

Som med alle andre fritidsinteresser, ser 
man i hundearbejdet op til dem, der er 
gode, og man får lyst til at blive lige så god 
som dem. Hvad gør man så? Jo, man stiller 
spørgsmål, lytter til gode råd, og prøver at 
aflure, hvad de dygtige hundeførere gør på 
træningsbanen. Og så træner man. Igen 
og igen. Sjovt nok er det oftest sådan, at jo 
mere man træner, jo dygtigere bliver man.

Når man så har trænet en hel masse, får 
man måske også lyst til at teste hvor god 
ens hund – og en selv – er blevet. Ofte 
bliver man inspireret til dette af de andre 
hundeførere fra området, som jævnligt går 
til prøver. Det er ikke sikkert, man skal bru-
ge prøven til noget, men det er nu alligevel 
sjovt at komme ud og prøve det af, som 
man har lært. Måske består man prøven, 
og så kommer lykkerusen og stoltheden 
over ens hund, og det arbejde man har 
gjort. Men ellers kan man forhåbentlig glæ-
de sig på andres vegne og nyde at være en 
del af det gode fællesskab i DMK. Efterføl-
gende er det så tilbage til træningsbanen. 
Og mere træning, forhåbentlig efterfulgt af 
en ny prøve med større succes.

Om det er det gode fællesskab på træ-
ningspladserne, lysten til at arbejde med 
vores skønne racer, udfordringen ved at 
stille på en prøve, eller noget helt fjerde, der 
er årsag til at flere münsterländere stiller 
til start på prøver, kan jeg ikke vide med 
sikkerhed. Måske er det lidt af hvert. 

Personligt har jeg min første prøve med 
den ”aflagte” til gode. Men lysten er der, og 
vi arbejder på at blive gode nok. Ikke fordi vi 
skal bruge en prøve til noget, men fordi det 
kunne være sjovt at være en af dem, der 
kan dokumentere et godt samarbejde med 
en hund. 

Netop dem, der kan dokumentere et godt 
samarbejde med hunden, er der heldigvis 
mange af i klubben. Og ud fra det stigende 
antal starter igennem de seneste år, kom-
mer der endnu flere. 
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Medlemmer, der kan være med til at lære 
fra sig, og give både nybegyndere og mere 
rutinerede hundefolk lysten til at arbejde med 
hunden og nysgerrigheden efter at se, hvor 
langt man kan komme. 

Måske bliver det aldrig til mere end DJU’s 
apporteringsprøve. Så skal man være stolt 
af det. 

Eller måske går man hele vejen og bliver 1. 
vinder på Dansk Kennel Klubs Mesterskabs-
prøve som den første kleiner münsterländer 

nogensinde. 

Når det sker i et felt, hvor kun 10 % af de 
startende hunde er münsterländere, og de 
resterende 90 % er ruhåret og korthåret høn-
sehund, så må vi også godt som klub være 
lidt stolte. 

Et stort tillykke til Rune Riishøj og Diva med 
det flotte resultat i sidste måned.

Susanne Holst

Rune Riishøj og Diva 

1. vinder på DKK Mesterskabsprøven

Foto: Annette Lauersen 



10

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, 23/7, 30/7 
og 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 Viborg afholder anerkendt  
ræveslæbs prøve

30. juni 2019 kl. 9.00 i Viborg plantage.
Max 15 hunde. 

Tilmelding på hundeweb.

Sidste tilmelding 22. juni.

Mødested: Parkeringspladsen på Finderupvej 
50, 8800 Viborg.

Dommer: Tommy Haugaard.

Prøveleder: Bjørn Toudahl.

Spørgsmål rettes til: Bjørn@toudahl.dk
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Fyn’s området

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 Weinholdt 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

Storstrøms området

Efterårstræning 2019: 
Der trænes på det militære areal ved Kuls-
bjerg.  Parkering på den vestlige side af 
motorvejen. 
Start Onsdag den 31. Juli kl. 19:00, slut Ons-
dag den 28. August 2019
I alt 5 onsdage. 
Pris: 50,- kr. pr. gang.  
Mødested: P-plads på Vallebovej, 4760 
Vordingborg.
Fra hovedvejen mellem Vordingborg og 
Stensved følger man Kohavevej, hvorefter 

Vallebovej kommer på højre hånd.
Tilmelding er ikke nødvendig.  Mød op på 
dagen og få nogle hyggelige timer sammen 
med din hund. 

Alle jagthunde fra 6 måneder og opefter er 
velkomne og der trænes hovedsageligt lydig-
hed og apportering. 

Spørgsmål kan rettes til Niels-Henrik på 
20240145 eller nhc@regionsjaelland.dk
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Viborg Området

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

DMK Viborg tilbyder ræveslæbs træning 
torsdage den 13. juni og 20. juni kl. 19. Man-
dag den 24. juni kl. 19. Mødested aftales ved 
tilmelding.
Pris pr. gang Kr. 30- i kontanter.
Tilmelding til træning: tage@dmk-viborg.dk

Vi havde et godt årsmøde.

Ved valghandlingen ønskede Peter Sørensen 
ikke genvalg. I stedet for valgte vi Mette Post, 
Stenhøjvej 3, 8450 Hammel. Mob. 40761184, 
mail mpost@hotmail.dk
Øvrige aktivister blev genvalgt, kontaktmand, 
kasserer og webmaster er uændret.

Mvh. Tage S. Nielsen
Viborg



13

Midt- og Vestsjælland området 

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

Mulighed for selvtræning forår / sommer 
2019.
I år har vi i samarbejde med DRK, booket et 
område på Slettevej, i Kongskilde.
Vi må benytte området hver torsdag i perio-
den fra torsdag d. 18-4-2019 til d. 29-8-2019. 
kl. 18-21. 

Området må kun benyttes af medlemmer af 
DRK og DMK.

Som DRK tidligere har gjort så er det kun om-
rådet der stilles til rådighed, apporteringsem-
ner skal man selv medbringe. 
Dog vil vi forsøge at lave nogle temaaftener, 
hvor vi fokuser på enkle discipliner, som f.eks.
vandarbejde eller apportering af ræv, med 
mere. Mere herom senere.

Spørgsmål vedr. brug af området kan rettes til 
Kim Vig Andersen, tlf. 23840219 eller kim-
vig@mail.dk

 Schweisstræning / introduktion til sporarbej-
de.
Sæt x i kalenderen d. 14 april, og skynd dig 
at tilmelde dig og din hund, til en dag med 
schweisstræning og introduktion til sporar-
bejde.

Hvis tilslutningen er til det, bliver der oprettet 
2 hold. Et hold for begyndere, hvor der gives 
introduktion til sporarbejde, til hvordan man 
starter sin hund op på schweiss spor. Og et 
hold for øvede, niveau omkring 3 timer/ 400 
meter eller højere.

Maks. 6 deltagere pr. hold.

Prisen er 150 kr. og for dette får du masser at 
nyttig viden omkring spor og schweiss, samt 
morgenmad og grillpølser til middag.

Vi mødes d. 14 april, kl, 9.00, på p-pladsen 
ved Sanddopperne camping, Kalundborgvej 
26-28, 4534 Hørve, herefter kører vi i samlet 
flok ud på det skønne Ordrup næs, hvor vi har 
fået lov til at benytte Kårup skov.

Medlemmer af DRK og DMK har ved  
overtegning fortrinsret.

Tilmelding til Kim Vig Andersen, tlf. 
23840219, eller på Mail: slagelse@ruhaar.dk

Husk at angive hvilket niveau din hund er på 
ved tilmelding.
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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
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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-
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.
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Østjyllands området

DMK Østjylland: Sommer schweiss-træning 
2019.

Træningen er rettet mod både begyndere og 
øvede. 
Formålet er at lære hundeførerne selv at kun-
ne træne deres hund til 3t/400m schweiss- 
prøve.
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. Som en del af dette får 
hver kursist også en vurdering af sin hunds 
standpunkt.

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.
Nybegyndere kan med fordel læse denne 
artikel i god tid inden træningen starter: 
https://www.dmk-online.dk/schweisstrae-
ning-for-begyndere/
Vel mødt! 

Med venlig hilsen
Tommy  &  Jakob

Sensommer Marktræning.

Igen i år vil der være marktræning i august 
måned.

Da vi ikke har styr på hvornår der bliver høstet 
og hvilke terræner vi har til rådighed, er vi ikke 
klar med endelig tid og sted endnu.

Det bliver lørdage eller søndage.
Der vil komme mere info på DMK-Online og 
på Facebook DMK-Østjylland.

Tilmelding til Flemming Andersen på:
Tlf – 29227597 eller 
Mail – flemming.b.andersen@jci.com
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Københavns Området

AKTIVITETSPLAN FOR 2019

Apportering.
Når apporteringskurset er afsluttet den, 6. 
maj - så er vi nogle stykker som forsætter i 
maj/juni måned med apporterings arbejdet, 
Måske du skal til en apporteringsprøve, eller 
skal deltage i DMK-Holdapporteringen?
Træningen foregår samme sted, Gl. Køge 
landevej 576, 2650 Hvidovre.

HUSK LANGSOM KØRSEL PÅ GRUSVE-
JEN NED TIL TRÆNINGSPLADSEN.

Bemærk at området nede 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.
HUSK hunde høm høm poser! Du SKAL 
ALTID rydde op efter din hund.

Hvalpe-og unghundetræning.
Kurset starter onsdag den 7. august kl. 17.30 
første gang med indskrivning. Kom venligst i 
god tid denne dag. De efterfølgende 7 gange 
starter vi kl. 18.00 og sidste træningsdag er 
den 25. september.

Gebyr for kurset er for medlemmer af DMK kr. 
400 og for ikke-medlemmer kr. 450.
Kurset foregår lige i starten af 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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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, 10/4, 17/4, 24/4, 1/5, 8/5, 15/5, 
22/5, 29/5, 5/6 og 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, 30/7 og 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



19

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 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

Gerhard Lauridsen, Silkeborg 2 hanner

Far: MARKPR Løvmosen’s Marco DK05998/2012

Mor: Münsterledet’s Gina DK10834/2014

T: 24678574/E: tollundskov@gmail.com

Rune Riishøj, Skive 1 tæve

Far: MARKPR Hedeskov’s Jarko DK04780/2013

Mor: MARKPR Ayla DK05874/2013

T: 22848365/E: runeriishoej@hotmail.com

www.rriishoj.dk

Michael Østergaard, Skjern 2 hanner & 1 tæve

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 4 hanner 2 tæver

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

Claus Larsen, Rødding 1 han

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. 1 han

Far: Caspar Von Den Riehenwiesen VDH/KLMZB 

14-0437

Mor: Elverdams Fenja DK19710/2012

T: 24633387 / E: sigurd@nyka.dk

Christina Brandhof, Stoholm 3 hanner & 1 tæve

Far: MARKPR Django DK08139/2014

Mor: MARKPR Boogie DK09408/2015

T: 28492080 / E: christinabrandhof@gmail.com

Kennel Kongelunden, Dragør 2 hanner

Far: Elverdams Igor dk07636/2016

Mor: Kongelunden Vera dk15250/2017

T: 23730250 / E: norupsven@gmail.com

Kennel Puggårds, Gørding 2 hanner

Far: Artos Von Westfalen VDH/KLBZB 15-1013

Mor: Svishaves Bine dk17845/2015

T: 60152769 / E: zally-c@live.dk

www.kennelpuggaards.dk
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Parrede hunde

Kennel Vesteragers, Holstebro ventes 05.05.19

Far: MARKPR Caos dk15890/2016

Mor: Sneppegården Casey DK05722/2015

T: 60150899 /E: susanoglars@gmail.com

Kennel Lyngbylunds, Vrå ventes 08.05.19

Far: MARKPR Hulbæk Jes DK04815/2011

Mor: MARKPR Lyngbylund’s Laika DK17948/2013

T: 40566348/E: oh241157@gmail.com

Kim Pedersen, Aakirkeby ventes 21.05.19

Far: DKSCH MARKPR Aldo vom Sperlingshof 

DK09341/2011

Mor: MARKPR Tjille DK05769/2012

T: 21309634 / E: kim.eilif.pedersen@brk.dk

www.born-kleiner.dk

Palle M. Jensen, Skanderborg ventes 24.05.19

Far: MARKPR Vito DK18331/2013

Mor: MARKPR Wilma DK15373/2013

T: 28447700 / E: palle.m.jensen@hotmail.dk

Kennel Fuglevang, Kr. Såby ventes 28.05.19

Far: MARKPR Jomondo DK11329/2012

Mor: MARKPR Fuglevang’s Queen DK05729/2014

T: 26201707 / E: hilmer@mail.dk

www.fuglevang.dk

Kennel Münsterboens, Tureby ventes 28.05.19

Far: Gråsidingens Hop SE21387/2015

Mor: DKCH MARKPR Capella vom Schlingenufer 

DK15815/2012

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

Rolf Hecht Knudsen, Bøgø ventes 04.06.19

Far: DKCH MARKPR INTCH SECH NORDCH 

Münsterkullens Riddar Kato SE20657/2011

Mor: MARKPR Bijou DK10537/2011

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

Kennel Skårupegnens, Skaarup ventes 11.06.19

Far: MARKPR Fuglevang’s Q-Charlie 

DK05724/2014

Mor: Molly DK14353/2012

T: 23808067 / E: larstine@skaarupmail.dk

Kennel Illebølle, Rudkøbing ventes 17.06.19

Far: Elverdams Igor dk07636/2016

Mor: Münsterledet’s Frida DK12406/2013

T: 61715944 / E: illebolle@gmail.com

www.kennelillebolle.dk

Forventede parringer

Pernille Legind, Smørun parring ca 15.05.19

Far: Zappes Vom Schaumburger Wald VDH/

KLMZB 15-0984

Mor: Münsterledet’s Gabbie DK10837/2014

T: 29924509 / E: pernillelegind@hotmail.com

Sussie Mattsson, Ejby parring ca 15.05.19

Far: MARKPR Vito DK18331/2013

Mor: MARKPR Hedeskov’s Kritte dk11815/2015

T: 40361635 / E: langholmgaard@gmail.com

www.langholmgaard.dk

Kennel Vesthimmerlands, Ålestrup parring 01.16.19

Far: MARKPR Svishaves Balto dk17840/2015

Mor: MARKPR Chili dk15891/2016

T: 24245785 / E: vesthimmerlands@hotmail.com

Jørgen Poulsen, Ølgod parring ca 10.07.19

Far: MARKPR Pluto DK17587/2014

Mor: Falka DK04694/2013

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



21

Se alle prøveresultater 
på vores hjemmeside!

Kennel Lajgaard, Hørning parring ca 01.09.19

Far: MARKPR INTCH INTCH(U) SECH Pixer Jixer 

V. D. Chesannehof NHSB2897146

Mor: MARKPR Lajgaard Bina dk05876/2016

T: 29903613 / E: nicolesolgaard@gmail.com

Kennel Svishave, Munkebo parring ca. 01.09.19

Far: MARKPR Amir DK05867/2013

Mor: Svishaves Baya dk17842/2015

T: 40797005 / E: ib@svishave.dk

www.kennel-svishave.dk

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
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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.

Aldo vom Sperlingshof dk09341/2011  Ureterundersøgt-fri
Aslak dk10640/2014   Ureterundersøgt-fri
Basil dk09405/2015   Ureterundersøgt-fri
Bernie dk10528/2011   Ureterundersøgt-fri
Bijou dk10537/2011    Ureterundersøgt-fri
Doffy dk07076/2017   Ureterundersøgt-fri
Elverdams Hannibal dk09070/2015  Ureterundersøgt-fri
Elverdams Isabel dk07640/2016  Ureterundersøgt-fri
Falka dk04694/2013   Ureterundersøgt-fri
Fuglevang’s Reia dk09145/2015  Ureterundersøgt-fri
Jagtlystens A-Bertha dk01111/2017  Ureterundersøgt-fri
Mille dk08891/2012    Ureterundersøgt-fri
Skårupegnens Cora dk06996/2017  Ureterundersøgt-fri
Sparvath’s Asco dk08344/2015  Ureterundersøgt-fri
Tjille dk05769/2012    Ureterundersøgt-fri
Vandborg’s Frida dk01913/2018  Ureterundersøgt-fri

Der er nu scannet i alt 115 hunde. – 112 er fri = 97.39 %. – 3 hunde er ikke fri = 2,61 %
Se også de forrige blade.

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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DMK’s Hanhundeliste

Ifølge klubbens avlsregler er nedennævnte hunde optaget i DMK’s hanhun-

deregister. Det skal understreges, at egnede hanhunde, ud over de på listen 

værende, kan benyttes, såfremt de opfylder betingelserne vedr. HD og jagt/

prøver.  Se mere på www.dmk-online.dk

Henvendelse om parring skal ske til én af klubbens avlsvejledere: - se side 21

Aiko    DK08895/2012 Niels Kraemer, Rønne
Aldo Vom Sperlingshof  DK09341/2011 Anders Dellgren, Nexø
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...


