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En flot pointervinderklasse dagen før dagen… 

Dagen er naturligvis 1.oktober, datoen, der får enhver jægerhjerte til at banke et par gange 

ekstra. 

Som så ofte før var prøven henlagt til det nordjyske på kendte terræner, hvor alle 

hundefolk ynder at komme. 

25 ekvipager blev budt velkommen på Gl.Toftegård af formanden, som ved samme 

lejlighed roste de 4 deltagere i VM.  

Klubben har naturligvis store forventninger til dem. 

2 hold gik i første heat på Gl.Toftegård. Det tredje hold gik på en del af Borupgårds jorder. 

Jeg fulgte dette hold. Det var en fryd at se hundene på de store stubmarker, som  havde 



2 

 

en tilpas høj stub til agerhønsene kunne gemme sig. Fugletilgangen var lige tilpas, der 

skulle arbejdes for at hitte dem. 

Mange i vor klub er ovre al den diskussion  om pensionsalderens forlængelse, men hvor er 

det dejligt, at vi også har mange dygtige unge hundeførere – ikke mindst piger –  på 

omstående billede  er Boelsgårds Tuxedo og Anne B.Hansen klar  til at rejse fugl. 

 

Vi så flotte fuglesituationer og flot skydning, men også diverse baseraller af hunde, som 

burde have vidst bedre.  

Det er dejligt at opleve, hvordan seniorerne i vor klub stadig går op i markprøvesporten 

med liv og sjæl. Alt for få mennesker ved, at så længe, man kan gå, kan man deltage i 

hundesporten, hvor der er motionsgaranti for rigtig mange af ”det grå guld.”. 

Anekdoterne om tidligere koryfæer såvel som nutidige deltagere er utallige. Og det er, som 

om de bliver bedre og bedre, synes jeg. Ligesom jeg også mener, at fordrageligheden  er 

god. 

Christian fortæller lige Allan, at fuglene lå i hegnet. Den gamle formands smil viser med al 

tydelighed, at Astrup Lokes  situation var i orden, selv om skytten ikke kunne fælde fuglen. 
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Med raske skridt nærmer sig tiden, hvor vor klub runder 100 år. Nok ikke helt så høj en 

alder i vor tid som i 1918. Danskernes levealder er steget betragteligt siden da. 

Vor klubs fædre brændte for pointeren, var velhavende og var villige til at ofre mange 

penge på deres hobby. 

I dag er medlemsskaren i pointerklubben bredere funderet socialt. Og volumen er i 

bogstavelig forstand også i smult vande.  
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VM for engelske hunde skal gå på Borupgård og hos Jes Krag i Sindal. Der venter helt 

sikkert nogle gode oplevelser for hundeførerne med de to superdygtige terrænledere. 

Efter stubben gik første heat videre i en 

olieræddigemark – tilpas tyndt sået - og sluttede 

i enkelt slip i raps. 

Dommeren var da også formiddagen igennem 

veltilpas og uddelte ris og ros med venlig lune. 

Der var skudt over 5 hunde, efter 3 apporter var 

Ove klar med en rangering af hundene – ”og nu 
må vi så se, hvor langt det rækker.”  

Jo, spændingen er altid intakt efter første heat, 

indtil dommerne har konferereret. 

Da vi kørte mod Gammel Toftegård trak en 

truende sky op, men den gav heldigvis ikke så 

megen regn.. 

I disse mobiltelefontider ved man allerede en 

del, inden man kommer til frokost, men 

dommerne- dem har man altså ikke styr på, så 

derfor venter alle snart spændt på opråb til 

andet heat. Det skal siges, at folk bærer skuffelser pænt. 

 

Med vanlig gemytlighed fortalte Nold om terrænet til andet heat. En kæmpestor 

olieræddikemark lige ved gården, hvor deltagerne godt måtte køre efter Nold, dommere  
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og hundeførere. Service ud over det sædvanlige. Man føler sig godt tilpas i den mands 

selskab.  

7 hunde var sluppet gennem dommernes nåleøje til andet heat. 

 Som altid var spændingen stor. 

Selvfølgelig har mand og mand 

imellem deres favoritter, men held og 

ikke mindst uheld er blinde makkere i 

det spil. Under formiddagens 

afprøvning havde hundene ikke 

synderligt  besvær med at sætte 

fuglene på Borupgård. 

Helt anderledes forholdt det sig nu. 

Hundene anede, at der var fugle, 

men det kneb med lokalisering; det 

blev til roderi og meget få stand.  

Færtforhold bliver man aldrig rigtig 

klog på, nogle gange kan hundene 

bare ikke lugte fuglene. Men jeg skal 

da lige love for, at de  gik for at finde 

i fejende flotte søg. Hvor var det 

skønt at skue hundene i dejlig  

solskin over de grønne marker. 
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Sagkyndige folk følger spændt slagets gang. Det går mod finalelippet. 

Lasse Weberg og Carsten Trærup er 

dybt koncentrerede. Finaleslippet venter. 

Her trak erfarne Quincy det længste strå 

foran ynglingen: Astrups Beta. Flotgående hunde er de begge. 
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Vi var mange , der fulgte vor dygtige og  sympatiske prøveleder Ingerlise Rasmussens 

opfordring til at være med til at hylde vinderne. 

 

 

Placeringerne blev: 

1.vinder: Spurvfugldalens Quincy og Lasse Weber   HP 

2.vinder: Astrups Beta og Carsten Trærup   HP 

3.vinder:  Fugledes Merlot og Flemming Fuglede Jørgensen HP 

4. Vinder:  Fugledes Ural og Thomas Kristensen   

5.vinder Astrups Loke og Christian Johansen 

6.vinder Frierfjordens Randi og Jens Have 

Et stort tillykke til vinderne. 

Formanden rundede prøven af med et trefoldigt leve for Dansk Pointer Klub, før vi drog 

hver til sit. 
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PS! 

Med tanke på hjemturen med Kennel  Spurvfugldalmanden tog  dette billede. Det faldt i 

god jord!   
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