Dansk Pointer Klubs efterårsvinderklasse 2010
Lørdag den 25.september dannede Salbrovad Hallen på Vestfyn den ydre ramme for mødestedet til
Dansk Pointer Klubs efterårsvinderklasse. Herfra skulle de 37 startede hunde fordeles på 4 hold, der
under formiddagens afprøvninger skulle gå arealer omkring Turup/Barløse og Ringe. Prøveleder
Alex Nissen og hans mange dygtige hjælpere havde forud for prøven gjort et stort stykke arbejde
for at alt skulle ”klappe til mindste detalje”.
Der var som vanligt ved markprøver en vis spænding forud for start, og da tonerne fra jagthornets
signal til samling lød på denne smukke efterårsdag steg intensiteten yderligere. Og efter en kort
velkomst med efterløbende lodtrækning om de 4 dommere, Anders Warming, Søren Stenhøj, Ove
Steen Pedersen og Finn Møller Jørgensen, var afsluttet, kunne karavanen af biler forlade Salbrovad
Hallen ud til de omgivne terræner.
Personligt var jeg på hold 2, som skulle gå hos Steen Bendt på terrænerne omkring Myllerup. Og
Steen kender sit terræn… På den første store stubmark med isået gul sennep havde vi 2 meget store
flokke agerhøns. Fugletilgangen fortsatte dagen igennem og alle hunde havde flere chancer for fugl.
Til middag var der skudt over 5 hunde, hvoraf de 4 havde muligheden for at fortsætte til 2.heat.
Henning Hansen på top, jeg selv som nummer 2, Hr.Have fra Holstebro som 3`er og vores norske
ven Anton Ringøen som nummer 4.
Da vi kom til frokost var det samme melding fra de andre hold – godt med fugle og mange
situationer. Det er meget glædeligt, at der til middag var skudt over 22 af de startende hunde, hvoraf
18 stadig kunne kategoriseres til at fortsætte.
Dommerteamet voterede og følgende 12 hunde var med i hatten til 2.heat:
Hesselhøjs Disco, Fugledes Don Camillo, Treff, Mjølners Magni, Villestoftes Sissel, Mørups
Krumme, Stormosens Oliver, Metrinelunds Gossi, Fugledes Eno, Henningknauses Pascal, Niholys
Chang og Fugledes Juvel.
2.heat foregik på store stubmarker passende besat med fugle. Desværre fik vi, uvist af hvilken
årsag, ingen fugletagninger i hverken 2.heat eller matchning.
Efter 2.heat skulle 4 hunde omprøves, hvorefter dommerne lod 8 hunde fortsætte til matchningen –
rangeret som følger:
Hesselhøjs Disco, Villestoftes Sissel, Mørup Krumme, Treff, Metrinelunds Gossi, Fugledes Juvel,
Henningknausens Pascal og Niholys Chang.
Chang blev sat udenfor placeringen og Gossi slog sig selv ud, således blev Pascal nummer 6, Juvel
nummer 5 og Treff nummer 4 efter at være blevet slået af Krumme.
I et langt, flot og lige slip om finalepladsen kæmpede Sissel og Krumme længe. Det var en
knivskarp duel, og det blev Sissel som trak det længste strå og skulle i finalen mod Disco.
Også i finalen mod Disco blev Sissel sat øverst, og kunne således senere, sammen med den stolte
fører Anne-Marie Pedersen, lade sig kåre som vinder af klubbens efterårsvinderklasse 2010.
Samtidig kan duoen se frem til at skulle repræsentere DPK på den afsluttende fællesprøve på Falster
den 10.oktober.
Placeringer på prøven blev som følger:

1.vinder med HP, Villestoftes Sissel – Anne-Marie Pedersen
2.vinder med HP, Hesselhøjs Disco – Henning Hansen
3.vinder med HP, Mørups Krumme – Kruse Meier
4.vinder med HP, Treff – N.P.Olesen
5.vinder Fugledes Juvel – Flemming Fuglede
6.vinder Henningknauses Pascal – Frede Aude
Held og lykke til alle på prøverne i ugens løb – ikke mindst de fælles vinderklasser i den kommende
weekend.
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