Dansk Pointer Klubs efterårsvinderklasse i Nordjylland 22.09.12
Man siger ofte, at forventningens glæde er den største, og det kander såmænd være
noget om, men sådan var det ikke med vores efterårsvinderklasse. Jeg mindes aldrig at
have set en så flot vinderklasse .
For engangs skyld skinnede solen mere, end det regnede på dagen.
Der var 3 hold hunde, der i 1.heat gik i Suldrup hos Ulrik Kjærsgaard, I Sindal hos Jes
Krag og på Borupgård hos Flemming Fuglede vinderklasse. Her var Carlo Nørtoft og jeg
tilskuere i første parket.
Vores webmaster, Erik Petersen havde sin
debut som markprøvedommer i vinderklassen.
Også her er Erik rigtig god til at have øje for
nuancer og detaljer uden dog at tabe
helheden af syne. En smuk debut.
På Borupgård er der meget store stubmarker
med efterafgrøder og lange stubbe. Selv om
der langs hegn var sået vildstriber af majs, så
lå de mange hønseflokke, som hundene
havde at muntre sig med, på åben felt.
Hønsene ’holdt’ fint for hundene, så vi så
mange flotte fuglesituationer.
Men vi så også et par gange, at det er
’livsfarligt’, hvis ikke sekunderingen er i orden
hos ens hund. Det måtte et par hunde sande.

En meget dygtig skytte sørgede
for, at der var fugl at apportere.
Frierfjordens Rit i en meget flot
situation, som afsluttedes med
en fin apport.
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Efter en fin fugletagning er håbet fortsat lysegrønt.
Du skal sørge for at få hunden derover.
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11 hunde var med til 2. heat på Gl.Toftegård. Hunde og føre blev kørt i marken af Nold.
Meget store indbydende stubmarker lå gyldne og indbydende klar til hundene, som snart
fandt ud af, at her var mange hønseflokke.

Det blev en eftermiddag med mange flotte fuglesituationer, faldapporter – det var dem,
man kaldte knaldapporter i de gode gamle dage, og hunde som glemt deres børnelærdom
– eller mangel på samme – om sekundering.
Jeg kunne for det meste så nogenlunde følge med i dommerens afgørelser.
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Selvfølgelig fik ’verdens bedste hunde’ et kram- eskapader eller ej. Dejligt at se!

Sejrens palmer er inden for rækkevidde.
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Ungdommen sejrede blandt hundene, alderen blandt førerne. Tillykke!
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Afslutningen fandt sted i haven på Gl.Toftegård.
Et stort publikum fulgte traditionen
tro præmieoverrækkelsen for at
hylde vinderne. En god tradition,
som holdes i hævd.
Vi kunne beundre den største
vildparaden jeg har se på en vk. 23
fugle.
En så flot parade får man kun, når
terrængiverne har gjort en meget
stor indsats.
Jo, Gl.Toftegård og øvrige terræner
var med til endnu engang at vise, at
det er et Mekka for hundeførere at
komme på prøver på de kanter.
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Det var da også en glad formand, som takkede terrængivere, skytter, dommere og
hundeførere for dagen.

Tillykke til vinderne!
Klubbens store pokal: Jose pokalen, blev atter
engang hjemført til Borupgård, hvor den indtager
en hædersplads blandt mange andre præmier.
Det må ikke rigtig være sig, at vor kære formand
kan lide den, men det er kun et skalkeskjul, tror
jeg, for han vinder den gang på gang.
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Nold fik overrakt Dansk Pointer Klubs fortjentnål. Flemming Fuglede fremhævede, at
Nold nu var tredje led på Gl. Toftegård, hvor først Ove Skeel, så Erik Skeel beredvilligt har
stillet terræn til rådighede for markprøvesporten. Nold fik meget stor applaus af os alle
sammen
.Gl.Toftegård er et sandt Mekka for hundesporten . Det er godt at vide, at Nold fortsat er
garant for det.
NMO
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