Indtryk fra en vellykket solskinshovedprøve
Bag dette års hovedprøve var atter engang garvede terrænledere i det midt-vestjyske. Vi har
bestemt ikke noget imod, at prøven ligger i marts, hvor der er knap så stor fare for, at gode marker
er nypløjede for slet ikke at tale om ”nygyllede.”
I år var der dog en hel del panderynker, da vi har måttet konstatere, at ynglesæsonen for
hundesportens nationalfugl: agerhønen, ikke har været optimal. Flokkene var små i efteråret.
Der bliver fortsat sat familieflokke ud i vores terrænlederkreds, men det er, som om succesraten
er lidt på retur her. Det er der nok flere årsager til – bl.a. har vi set, at markerne bliver stadig
større. Læhegn forsvinder, og biotoppen forringes. Det er der dog ved at blive rådet bod på med
faunapletter m.m. Mere herom ved lejlighed.
Vildbjerg Kultur – Fritidscenter var standkvarter, som fint kunne rumme de mange deltagere.
Her byder en veloplagt formand
velkommen
Jens Foldager blæste atter engang
deltagerne smukt på vej.
Morgenerne var lidt råkold og
tåget i de to sidste dage, men
sluttede i solskin.
Sommertiden så vi bort fra. Vi
stillede ikke på urene, før prøven
var slut
I Mejrup plejer vi at have at have
fuldstændig styr på, hvor hønsene ligger,
men sådan var det ikke helt i år.
Vi havde hold både fredag og lørdag
Der bygges motorvej lige uden for byen, og
her er der et stykke fortrinlig brak, hvor der
hidtil har været fuglegaranti, og det holdt
også stik endnu engang. Det giver en vis
tryghed for terrænlederen. For helt sikkert
er det, at er en og anden hundefører
utilfreds/ skuffet over manglende fugle, så
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vær forvisset om, at terrænlederen har det endnu værre.
Jeg synes nu ikke, at der var synderlig megen snak om mangel på fugle. Og det er da bestemt også
mit indtryk, at det gik an.
Vi kan selvfølgelig heller ikke leve med brokkerier over terræner – og sågar dommere, for så ’dør’
hundesporten.
Jeg frydede mig over den gode stemning og gemytlighed, som der var under hele prøven, der var
stor i omfang med i alt omkring 150 starter.
Vi er så heldige i vor klub, at vi har mange
svenske og norske medlemmer, og de
møder gerne op til vore prøver.
De spreder glæde omkring sig med deres
veldresserede hunde, som ikke er så lette at
bide skeer med.
Her skuer Svensk Pointerklubs formand,
Lisbeth Bodén, udover mejrupske sletter
med - vistnok Södersjöens Tresette – hun
var tripplefører for g/hv pointere. Tresette
kronede en flot dagspræsation med
1.præmie i ak.
Præmieringer i øvrigt kan læses på
resultatsiden.
Det er på førstedagen, at uk – klassen bliver
afgjort. Fire hunde havde fået
førstepræmie, men kun tre stillede op til
matchning.
Her vandt Fugledes Bixi foran
Spurvfugldalens Skipper. Se næste side.
Generalforsamlingen forløb fredeligt med en fyldig formandsberetning, og Anny Diderichsen
havde styr på finanserne og medlemmerne. Hun laver et bravt arbejde i vor klub.
Formanden opfordrede i øvrigt til, at man lige tænkte sig om, før man farer i blækhuset om dette
eller hint. Mere om generalforsamlingen kan læses på hjemmesiden senere.
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Så er der lined op til matchning i uk
Gang på gang bliver der sagt, at UKK er den fornemste prøve i vor klub.

Atter i år deltog et stærkt felt under kyndig føring i felten af Kennel Boelsgaard -folk
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På store, indbydende stubmarker var det atter en stor fornøjelse at se gnistrende jagtlyst og
ganske godt samarbejde mellem hund og fører. Dommerteamet havde naturligvis de kritiske
briller på i deres sortering af hundene.

Det var en fornøjelse at snakke med denne trio, nestoren 87- årige Poul Mølvad Jørgensen med
Mølvads Jill og ’lærlingen’ Steen Bording med Mølvads Jet, datteren Justine var indforskrevet til
at tage sig af den sidste hund. Smukke hunde – og mennesker!
Frokosten for det meget store følge blev holdt
i et specielt og meget tiltalende medborgerhus
i Fjelstervang.
Tommy Nilsson deltog med 2 hunde.
Her er han i gang med at fortælle Top Point
Inex, at det er nu, det gælder. Hun forstod
budskabet og kvitterede med en flot
fugletagning.
Fugledes Dixi ser ud til at have kastet
håndklædet i ringen.
Jeg synes, at det var så godt, at dommerne gav
sig god tid til at afprøve hundene i gedigne slip.
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Herligt var det at se den svenske ’søsterduel’ mellem Lisbeth Bodén / Fugledes Arrow og Anna
Linder/ Top Point Lin, som jo blev 3.vinder i årets derby.
Finaleslippet mellem Fugledes A.Mille og Top Point Inex blev ganske kort, da Inex sluttede med at
kovende.
Fugledes A.Mille var i en klasse for sig, en virkelig tophund, som blev en værdig vinder.
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På Hovedprøven møder man også gamle venner og konstaterer, at så gik der atter et år. Bodil og
Arne Larsen og deres smukke hunde er trofaste medlemmer i vor klub. De trækker bl.a. et stort
læs ved FJD udstillingen i Vissenbjerg.

Klar til matchning i ak. 3 unge danske hundeførere og to svenske veteraner dystede.
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Der var en fin stemning til festmiddagen, som en veloplagt formand var toastmaster for. Han
gelejdede sammen med dommerne os igennem pokalorgiet.
Glædeligt var det, at Arne Larsen , Poul Mølvad Jørgensen og Knud Overgaard fik klubbens
fortjenstnål under stor applaus.
Der var fire hold i søndagens vinderklasse.
Alfa og omega er selvfølgelig at få en
fuglesituation i første heat. Det giver en
sitrende spænding og lidt nerver hos
mangen hundefører.
Her ser vi en mand , hvis smil fortæller alt.
Der var parhøns, og de blev ’ordnet’ på
bedste vis.
Det lykkedes ikke at få fuglesituationer for
alle. Men hva’, som Flemming Sørensen
/Fugledes A.Mille sagde,- jeg har jo
alligevel ikke plads til mere sølvtøj i bilen.
Dommerne havde valgt at tage otte
hunde med til andet heat. De overgik med
’bogstaver’ i begyndelsen af alfabetet.
Ekvipager på vej mod hæder og ære.
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Finalerunden er i gang. Om det er Astrup Lokes hovedføring under dens energiske haretur, som
Flemming Sørensen og Jens Have drøfter vides ikke. Fart og stil var i hvert fald i orden!
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Hovedprøven gav gode løfter for fremtiden.
Anne Boelsgaard Hansen er en af vor klubs
meget dygtige unge hundeførere,
Om fredagen fik hun to hunde præmieret.
Boelsgaards Tuxedo fik 2. præmie i ak,
Matresse’s Thyra gjorde sig fortjent til en 1.
præmie i ak.
Thyra var endvidere med helt fremme i
slutheatene i UKK og kronede så en fornem
indsats i de tre dage ved at blive 5.vinder i
vk.
Herudover var Anne stærkt involveret som
terrænleder både fredag og lørdag.
Godt gået endnu engang, Anne!

Erik Aarø er jo så afgjort ’en gammel kending’ ved
præmiebordet i Dansk Pointer Klub.
Han er til stadighed klar med en tophund, der i den
grad vil ’ud at se land.’
Astrups Rik blev ud over en fornem førstevinder
også brugschampion.
Et stort tillykke med den fornemme titel.
Tro mig – der ligger megen hæder og venter
fremover for denne engagerede og dygtige
ekvipage, som er noble repræsentanter i engelsk
hundesport.
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8 hunde drog i felten.
6 hunde kom hjem med hæder og ære.
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PS!

Det kræver sin mand at være i front på Hovedprøven. Næppe havde vor formand fået sig krøjet på
langs, før fru Anette ilede til med ’open air service’ og lagde en pude under hans mødige hoved
Herefter smilede han afslappet og huldsaligt.
NMO , april 2017
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