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D E R B Y.
(endnu engang!).
Der de seneste par år været en debat omkring derbyet, specielt fokuseret på følgende tre
områder:
1. Afholdelse forår eller efterår
2. Kvalificeringskrav.
3. Alderkriterier.
Punkt 1. er endeligt afsluttet.
Et flertal i derbyudvalget har valgt fremtidigt at henlægge derbyet til afholdelse den
tredje week-end i marts og det retter vi så, som gode demokrater, ind efter.
De to øvrige punkter har været oppe at vende i udvalget og, så vidt jeg har forstået, er
der ikke for tiden stemning for at ændre på gældende regler.
Grunden til at jeg endnu engang vender tilbage til disse emner, er en artikel i det netop
udkomne AVANCE, nr. 3, 2012, hvor det svenske derbyudvalg ganske indgående
redegør for hvorfor man hinsidan har fundet det fremmende for ideen bag derbyet, at
revidere regelsættet.
Jeg kan derfor henvise derbydvalget og andre interesserede til at læse artiklen, hvori det
bl.a. siges, at man kan ”også konstatere, at for megen tid har været spildt på hunde, som
ikke holdt derbykvalitet” og ”at vi skal focusere på konkurrencen, så den bedste hund
kan udtages på så reelle og ligeværdige vilkår som muligt” samt at visionen er at
”fremvise Sveriges bedste fuglehunde på Sveriges bedste marker”. (det citerede er i min
oversættelse).
Visionen søges opfyldt, bl.a. ved at beskære antallet af deltagende hunde til 22 stk., der
udtages til derbydeltagelse efter hvilke præstationer de har opnået forud for derbyet
samt en fastholdelse af aldersbegrænsningen på 24 måneder.
Jeg skal iøvrigt henvise til min tidligere artikler, hvor jeg argumenterer for at en
revision af reglerne med henblik på at fremme kvaliteten af derbyårgangen og
forholdene, hvorunder afprøvningen finder sted.

SVENSK DERBY 2012.
Det svenske lavlandsderby afholdes fredag den 05. oktober 2012 i Ôsterlen i det
østlige Skåne.
Som nævnt udtages de 22 bedst meriterede hunde. Meritter opnået inden 01. oktober
2012 er gældende og skal meddeles prøvelederen inden denne dag.
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Startafgiften for udenlandske hunde er 1.000,00 SKR.
Afgiften skal indbetales til svensk PG, konto: 639533-9.
Ved betaling fra udlandet anvendes: IBAN- SE2295000099602606395339
BIC-NDEASESS.
Anmeldelse, der skal ske på autoriseret anmeldelsesblanket, der kan downloades fra
FA´s hjemmeside, skal sendes til LENA LARSSON, Ôråker 115, 857 51, Sundsvall,
Sverige, telefon +45 (0)70-2321302 og e-mail: syster.yster@telia.com
Som dommere fungerer Thore Larsson og Hans Allan Eliasson.
Anmeldelse / startafgift skal være indsendt/ betalt senest den 18. september 2012.
HUSK at angive at angive hundens navn og race og at medsende kopi af hundens
stambog, ellers er der ingen start.!!!
Svensk Mesterskab afholdes dagen efter derbyet, altså lørdag den 01.oktober 2012.
Der kommer yderligere information i AVANCE 4, 2012.
Er der ønsker om at deltage i det Svenske Fjeldderby (Fjällpokalen) finder dette sted i
Bruksvallerne, Jâmtland i dagene 21.-22. september 2012.
Reglerne er stort set de samme som ovenfor beskrevet, men anmeldelsesfrister mm. er
selvfølgelig nogle andre.
Assens den 23.06 2012.
Jens Bang.

