
Atter en succesfuld markprøve i det midt-vestjyske 

Herningegnen har i årtier været et sandt mekka for hundesporten. Allerede i 1927 holdt Dansk 

Pointer Klub sin første vårprøve på disse kanter. Her startede i alt 15 hunde, men det blev et sandt 

tilløbsstykke publikumsmæssigt, da tilskuere stimlede til fra Limfjorden i nord til Sønderjylland i 

syd. 

I påskedagene holdt Dansk 

Pointer klub atter hovedprøve 

med Vildbjerg Kultur-og 

Fritidscenter som et meget 

velegnet standkvarter.    

Knud Overgaard, Vildbjerg, har i 

rigtig mange år været en 

særdeles dygtig og kompetent 

prøveleder  

I løbet af tre dage var der 238 

ekvipager til start, og en så stor 

prøve kræver selvsagt meget 

store terræner til rådighed. Det 

har man via en entusiastisk flok 

terrænledere, som år efter år 

bliver mødt med stor velvilje af 

landmændene. Der  blev gået 

på marker fra Ikast i øst til 

Holstebro i vest. 

Usædvanlig mange hunde blev præmieret i det dejlige solskinsvejr. Mange års udsætninger af 

familieflokke af agerhøns har i den grad båret frugt sammen med en stadig større interesse blandt 

lodsejerne for såning af faunastriber og vildtplantning. Herning Kommune har støttet disse tiltag 

økonomisk. 

Et net af foderrør med hvede og lidt rapsfrø  er med til at sikre føde året rundt for de mange fugle. 

Ikke mindst i den kommende yngletid er det vigtigt, at der hele tiden er føde i nærheden af de 

rugende fugle, så de skal bruge mindst mulig tid på fouragering. 

I løbet af prøvens 3 dage blev der set i omegnen af 2oo par agerhøns,  en hel  del   fasaner og 

mange harer og  rådyr 

Lokale hundeførere var med helt fremme. 



 

I Ungdomsklasse fik Anne Boelsgaard Hansen, Tanderupkær,  første præmie med Boelsgaards 

Tuxedo, som også senere i Undomskonkurrenceklassen klarede sig fint. Her blev Kuldbroderen Sifu 

og kuldsøsteren Bloom henholdsvis nummer 1 og 3. Et superkuld fra Kennel Boelsgaard. 

Glædeligt var det på Hovedprøven at se så mange dygtige kvindelige hundeførere. 



Vinderklassen blev vundet 

overbevisende af lokale Hugo Nielsen, 

Vildbjerg, med den stilfulde og 

stortgående  Spurvfugldalens Qizi. 

Man siger jo, at æblet ikke falder langt 

fra stammen, og det gælder her. 

Hugo vandt bl.a. en meget flot præmie, 

som hans far, navnkundige Laurids 

Nielsen, Kennel Mørup, i sin tid vandt til 

ejendom og genudsatte. 

Qizi er en ung hund, som givet har 

mange sejre foran sig. 

Det blev en dejlig hovedprøve med  et 

helt uhørt stort antal præmieringer efter 

flot fuglearbejde af de mange velgående 

pointere.  

Stemningen var høj og smilene blev 

bredere og bredere i løbet af de 3 

dagen, prøven varede. 

Pointerklubben ser selvsagt  frem til at 

komme på disse kanter igen om 3 år. 

Bedre markprøveterræner findes nemlig 

ikke. 

Niels Mølgaard Ovesen 

Mejrup 


