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Fyn er fin… 

Med en lettere omskrivning af Lasse og Matildes sang vil jeg sige, at ’ Fyn var fin’ til 
afvikling af vores efterårsvinderklasse. 

 

Stemningen var god og forventningsfuld, da prøveleder Alex 

Nissen bød velkommen til hundeførere, dommere og 

publikum .Der var 3 hold hunde – 24 ekvipager, som gik på 

’gamle’ hæderkronede markprøveterræner i Barløse, Turup 
og Gelsted .Der er ingen tvivl om, at arrangørerne har gjort et 

meget stort forarbejde med udsætning og pleje af 

familieflokke af agerhøns, og de havde givet også 

sommerfugle i maven – måtte hønsene være, hvor de burde! 

For slet ikke at tale om nypløjede stubmarker.Ikke mindst 2 af 

formiddagsholdene blev præsenteret for mange  flokke, men 

alle hundene havde chancer for fugl. Selv rutinerede 

hundeførere – og det var alle faktisk – kan få sved på 

panden, når det spisdser til. Astrups Sille og Lars Nielsen 

klarede skærene. 
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Ud på formiddagen brød solen frem. 

-Ja, det lykkedes ikke denne gang, men godt man kan dulme nerverne - i det fri. 
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D’herrer dommere valgte at lade 9 hunde fortsætte til andet heat, og de overgik i diverse 

kategorier, som man skal have sig meget for øje, hvis man skal forstå, hvordan hundene 

er rangeret/bliver placeret. 

Eftermiddagens afprøvninger bl.a. sted på Jens Bangs træningsterræn. Jens sagde til mig, 

at der skulle være et par gode flokke i den gyldne stub. 

Første slip gik mellem de 

senere finalister. 

Her trak Zico det længste 

strå foran Fugledes Nike 

Nike Der blev skudt over 

Zico, som ikke fik lejlighed 

til at vise rejsning, og det 

’koster.’ I næste slip var 

hundene dårligt sluppet, 

før en lille flok høns blev 

stødt, senere havde 

Spurvfugldalens Katja 

nogle fatale bataljer med 

fasaner nede ved en stald. 

En stor flok høns blev 

senere lettet uden 

tilladelse af Fugledes  

Merlot. 
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-Victor havde naturligvis gevær med, man var vel på jagt. 

På en ny stor stubmark fattede Astrups Sille en smuk stand, blev måske lidt usikker, men 

så kom der gang i løjerne, og en buket agerhøns forlod terrænet, som om det ikke var nok, 

gentog Sille bedriften og sendte endnu et par stykker ad hekkenfeldt til. 

Andre hunde misbrugte også gode chancer 

under mere sømmelige former. Jo, der var 

mange muligheder, som ikke blev udnyttet. 

Og hundenes præstationer – eller mangel på 

samme – fik en del panderynker frem  hos 

’det sagkyndige publikum’. 

Iscenesættelsen var i top hos vore fynske 

værter. En stor og velfortjent tak til jer – og 

forhåbentligt på gensyn på jeres skønne 

terræner. 

Jan Koch og Fugledes Nike løb med 

palmerne. Et stort tillykke til den sympatiske 

ekvipage. 
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De placerede hunde. 

1.vinder med HP: Fugledes Nike/Jan Kock. 

2.vinder: Zico/Laust Nørskov.. 

3.vinder: Frierfjorden Rex/Allan Diderichsen. 

4.vinder: Niholys Chang/Niels Holger Lykke. 

5. vinder: Astrups Zaza/Jens Krag. 

6.vinder:  Fugledes Opal/Mathias Nissen. 

 

Da Jan Koch af arbejdsmæssige årsager ikke har mulighed for at deltage i Nordisk Match 

blev Niholys Chang  udtaget. Fugledes Merlot blev reserve. 

NMO 
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