
Og skydestokken gik til … Kennel Mørup 

Der er langt fra Vestjylland til Djursland, men i disse GPS tider, burde det være en smal sag at finde 

vej – forudsat, at man ikke er fummelfingret og har den nøjagtige adresse Et par stykker kom lidt 

uden for alfarvej af den ene eller anden grund. 

Fremme ved åstedet blev vi modtaget af vore gæve ’djurslændinge’. Marianne Kronholms nybagte 

brød og leverpostej og kaffe, Martin Mortensens lækre kage, Erik Aarøs brændevin og herlig latter, 

så vi var mætte og godt tilfredse, da vi rykkede ud i Preben Binders skønne terræn. Kæmpestore 

rapsmarker og enkelte stubmarker, som nok var frosne, men som også husene i omegnen af otte par 

høns. 

 

I år var der fire unghunde, som nød friheden i de kilometerlange rapsmarker – ude i yderenden 

forstås. Hundene kerede sig ikke om de frosthårde marker, og ingen rev poterne. 

Et par hunde skyndte sig tværs over marken og fortsatte på egen hund i en rum tid. 

Unghundene havde den energi, en unghund skal have. at bygge videre på. 

De fire unghunde var en skøn blanding af Kennel Spurvfugldalen, Kennel Mørup og Kennel Astrup. 

Hundene var selvfølgelig ude i flere slip og efterhånden blev de mere og mere samarbejdsvillige 

Ind imellem fil ak hundene naturligvis også nogle slip, men det gjaldt nu først og fremmest 

unghundene. 

Mørups Mai var med for anden gang og vandt med et mulehår foran Spurvfugldalens Topsy. 



Som dagen skred frem, begyndte det at blæse 

lidt, men hvor der var læ, varmede solen. 

 

I sin kritik fremhævede Børge unghundenes 

flotte stil, de var kønne og havde masse. Her var 

noget at bygge videre på 

Carlo Nørtoft og jeg havde en rigtig god og 

dejlig  dag derovre. 

Det var herligt at være i gode venners lag og 

atter være en tur i Ørsted enge.  
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