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Et fejende flot DM i det nordjyske 

Årets højdepunkt i engelsk hundesport, Efterårs DM, er noget helt særligt. 

Her skal de fremmeste hunde på tværs af racer kæmpe om hæder og ære, 

som de har fortjent at deltage i qua meritter på diverse prøver og på det 

seneste deltagermæssigt ikke mindst på egne prøver i klubregi. 

Forventningens glæde er som bekendt ofte den største, og den var i top i år, 

for vi skulle jo til fuglesportens mekka: Gl.Toftegård og Borupgård. 

26 hunde deltog i DM. Fordelingen var: 7 Bretoner, 7 engelske settere, 5 

Gordonsettere, 4 pointere og 3 irske settere. 

Jens Have og jeg havde vel egentlig ikke nogen forhåndsfavorit, men vi var/er 

begge meget imponerede over den lille breton: Ritta, der bærer sin hale så  

flot. I foråret vandt Ritta DKK’s vinderklasse her i Mejrup på overbevisende 

vis, og på DKK’s efterårsvinderklasse ved Herning stod den atter øverst på 

pallen. Hun kunne sagtens ske at gentage kunststykket, var vi enige om. 

 

Atter engang lagde Nold 

terræner til, og så ved man, at 

hundene vil få masser af 

chancer for at vise 

fuglearbejde. 

Når hunde og førere rykker ud i 

de meget store marker, er Nold 

klar med varevogn og trailer, 

så man hurtigt kan komme i 

god vind. 

Hans ’drenge’ er fremragende 

skytter, der virkelig forstår, 

hvordan man bør skyde for en 

stående hund. 

En fornøjelse at se. 
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Ulrik Kjærsgaard havde atter været 

en dygtig koordinator for engelske 

racer og ikke mindst sørget for mad 

og drikke til mødige hundeførere og 

publikum, som måtte ønske det. 

Torben P.Pedersen var terrænleder 

for det ene hold på Gl.Toftegård om 

formiddagen og ledede ’slagets 

gang’ om eftermiddagen i marken. 

Flemming Fuglede var 

’selvkørende’ på Borupgård som 

såvel terrængiver som skytte, dog 

hjulpet godt på vej af sønnen, 

Peter. 

Stærkere team og terræner har vi 

ikke til at afholde et DM. 

Et erfarent dommerteam var på 

plads: Joakim Skovgaard Larsen 

ordf., Anders Varming og Hans 

Peter Clausen. 

Jeg fulgte hold et om formiddagen på Gl.Toftegård. De gik gennem hele 

første heat i en meget stor rapsmark tilpas fugtig, så færtforholdene var 

optimale i den lette brise.  
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Det blev i alle måder en spændende formiddag med mange fuglesituationer 

på buketter af agerhøns. Vi så fejende flot søg, mange stand, djærv rejsning 

og flotte apporter. Et par gange eller tre gik naturen dog over optugtelsen 

med ’flotte’ knaldapporter til følge.  

En enkelt fuglesituation gjorde ingen sommer, alle hunde havde flere, når 

man lige ser bort fra et par hunde, hvor sekundering og ro i opfløj haltede, og 

den går jo ikke på DM. 
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Dommer Joakim Skovgaard var da 

også fornøjet med formiddagens 

afprøvning, som han her ridser klart 

op i positive vendinger. 

Også de to andre hold havde haft 

en rigtig god formiddag. 

Stort og småt blev drøftet, mens 

flødekartofler og svinekam gled ned 

hos mange, andre nøjedes med 

velkendte klemmer. 

Der blev grinet og tisket. Gamle 

historier og hændelser fik nyt liv, 

hvad de bestemt ikke blev ringere 

af. 

Efterhånden blev snakken afløst af 

spændt forventning.-Utroligt, at 

d’herrer dommere da ikke snart får besluttet sig!. 

Det fik de omsider, og Joakim fortalte, at formiddagens første heat havde 

været særdeles flot. Der var skudt over 18 hunde. Og så havde mangen 

hundefører garanteret kriller i maven, mon man kom med i hatten til  

eftermiddagens lodtrækning? 

Alle tre dommere gav kritik af hundene fra deres formiddagshold. 11 hunde 

var sluppet gennem nåleøjet. Fire bretoner, tre engelske settere, to 

gordonsettere en pointer og en irsk setter Dommerne havde selvfølgelig haft 

fat i ABC- kassen, og hundene var inddelt i diverse kategorier. Fem 1b 

hunde, seks 2A hunde, heraf var der en, som ikke kunne avancere – 

medmindre altså, at tilstrækkelig mange andre hunde kvajede sig. Sådan 

udtrykte dommeren det dog ikke. 

Om man kan lide det system eller ej – jeg kan ikke fordrage det – så er man 

nødt til at tage det i betragtning, hvis man ønsker at følge med i ’slagets’ gang 

i andet heat.. 
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Torben kørte hundeførere og dommere i marken, så de i god vind kunne gå 

ud på kæmpestore stubmarker . 

Nold tog sig af publikum – det er han også god til – med et smil holdt han 

orden i geledderne. 

Og der var vanen tro en talstærk flok, som  kiggede på i  passende afstand. 

Og der var nok at se til, da også stubben husede mange fugle fra første slip, 

hvor en flok høns blev fulgt på vej  DaVinci. 
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Disse ’sorte’ ekvipager var til omprøvning, og det klarede de med bravour. 

Begge havde flotte fugletagninger ’med det hele.’ 

 

Den ’små’ Ritta var fortsat med helt 

fremme. Her har den atter en situation. 

Inden matchningen blev hundefører og 

publikum gjort bekendt med rangeringen i 

klare vendinger af Joakim. 

Det er særdeles publikumsvenligt og 

naturligvis nyttig viden for hundeførerne. 

Astrups Loke og Christian var rangeret på 

femtepladsen, som de dog satte over styr, 

da Loke absolut mente, at der måtte være 

fugl omkring en foderautomat og ikke 

kunne løsrive sig fra den forjættende fært 

der. Det benyttede Erica sig af og 

snuppede femtepladsen. 
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I toppen skete der også ændring i rangeringen. Her var Nordvestjydens 

Chivas etter foran Ritta. 

Næppe var hundene sluppet i finaleslippet, før Chivas tog stand, som dog 

skulle vise sig at være tom. Slippet fortsatte, men Chivas kunne ikke løsrive 

sig fra færten. Ritta passede sin mark –vandt DM og blev brugschampion. 
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Danmarksmester – 2014 

 

- Så er det tid til en krammer. 
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Afslutningen skulle finde sted på St. Sindholdt i Sulsted sammen med de 

kontinentale, så vi måtte ud på en længere køretur. Havde vi holdt afslutning 

på åstedet, ville flere garanteret have deltaget heri og hædret vinderne, men 

det jo fortsat en tradition med fælles afslutning på efterårs DM. 

Det blev en smuk afslutning med en imponerende vildtparade. Jeg har aldrig 

før overværet et DM for engelske hunde med 28 fugle på paraden. 

Formanden for MUV, Lars Nielsen, takkede varmt alle, der havde lagt det 

store arbejde i det meget vellykkede DM. 

Herefter gav først Joakim Skovgaard kritik over de placerede engelske hunde 

og motiverede placeringen forinden præmieoverrækkelse. Der er virkelig 

mange prestigefyldte og kostelige pokaler til placerede hunde på DM. 

Bagefter var det de kontinentales tur, også her var der klar dommertale, men 

hvor er det dog en skam, at de placerede hunde ikke kommer med deres 

førere til præmieoverrækkelsen. 
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Et stort tillykke til vinderne. 

- Og en stor tak til ’bagmændene’ for det mindeværdige DM 2014. 

NMO 

 

 

 


