Et flot og velbesøgt derby i det sydjyske 2017
Derbyet var i år rykket syd for Kongeåen med standkvarter i Vejen.
Atter engang var der et stort felt – 11 bretons, 25 engelsk settere, 20 gordon settere, 6 irsk settere
og 20 pointere.
Der skal selvsagt bruges rigtig meget terræn for at kunne afvikle et så stort derby. Terrænlederne
har givet været på stikkerne længe og tjekket markerne for de uundværlige agerhøns.

14 hunde var sluppet gennem nåleøjet til andet heat, heaf 6 hunde med topkarakteren 1 A, de
øvrige 8 hunde kom over med 1B. ’Karaktersystemet’ vender vi tilbage til.
I let regnvejr begav en større bilkortege sig på vej fra Vejen mod Ødis. Inden vi nåede frem, var
regnen dog hørt op men det var den bidende kolde vind ingenlunde.
I løbet af ingen tid blev de mange biler gelejdet på plads ved en stor gård, hvor alle kunne krybe i
ly i en stor halmlade. Her fik vi at vide af terrænlederne, at vi gerne måtte følge med i marken med
skyldig hensyntagen til hundeførerne.

Det var bestemt meget publikumsvenligt. Andet heat blev afviklet på en meget stor og kuperet
vintersædmark. Fra højderne var der en glimrende oversigt.

Men hundene havde selvfølgelig også mulighed for at fosvinde mellem bakker og dale.
Og vi så da også nogle hundeførere, som var raske tilbens, når hundene muntrede sig for længe
på egen hånd bag en bakketop.
Det var en meget velegnet mark uden fristende hegn. Her kom derbyformat til sin ret.

Dommertrioen løste deres opgave
udmærket.
De skulle selvfølgelig skille fårene fra
bukkene - eller som det hed sig i gamle
dage:’ skille klinten fra hveden.’
Ingen af hundene lavede de helt store
basseraller, men forskelle i format trådte jo
tydeligt frem i løbet af de lange og gedigne
slip.
Alle slip gik i den store kornmark, så
forholdene var absolut ens.

Efter første runde var der en enkelt omprøvning,
Her sikrede Bendt’s Ino og Tom B..Hansen sig billet
matchningen.
Efter klar tale fra ordførende dommer, Ole Dahl
Madsen overgik 7 hunde til finalerunden.
Vi skiftede terræn og rykkede over på den smukke
’Gyldenhave’, hvor en stor rapsmark ventede. Det
samme gjorde frokosten, da man valgte at
fortsætte prøven i et stræk.

Hele seks af vore svenske pointervenner stillede op
i derbyet
De to 1 A hunde: Fugledes A.Mille og Top Point Lin
gav hinanden kamp til stregen i et flot slip.

Så er der lined op til finaleslip mellem Otis
og Tobølbjergs Loke
2 klassehunde, som viste søg og stil af
højeste karat.
Hvor gik de dog flot! Absolut værdige
vindere.
Vi gik som nævnt på tiltalende marker, men desværre var der ingen fugle, så søg, fart og stil
afgjorde placeringerne.
Dommerne holder tilsyneladende meget af ’alfabetsystemet’, som vist egentlig blev ’opfundet’ til
bedømmelse af derbyhundenes kvalitet og rangering.

Hvis der ikke er fugle til 2.heat i såvel derby som vinderklasser, har hunde i kategori !B osv. reelt
ingen chancer for at at rykke opad i klassementet. Det synes jeg i høj grad er et problem, og det er
jeg bestemt ikke ene om.
Efter frokost i en opvarmet maskinhal – dejligt- var man klar til præmieoverrækkelsen, som en
veloplagt Asger Stein stod for.

Otis er Tue Winter Iversens første engelske hund. Hvilken debut!

Placeringen blev:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vinder ES Otis Ejer Tue Winter Iversen
vinder ES Tobølbjergs Loke Ejer Poul Erik Dahl
vinder P Top Point Lin Ejer Anna Linder
vinder P Fugledes A.Mille Ejer Flemming Sørensen
vinder P Bendt’s Ino Ejer Phillip Hansen Fører Tom B Hansen
vinder ES Nordvestjydens Kaisa Ejer Søren Stærkær

Med på billedet er også den stolte opdrætter: Line Clausen

Et stort tillykke til vinderne!
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