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 Indtryk fra et succesfuldt Danmarksmesterskab  2012 

Der var ikke så stor leben som vanligt  ved morgenparolen på Gram Slot, da kun de 

engelske hunde mødtes her. De kontinentale skulle mødes i Hellevad  og gå i omegnen af 

Rødekro. 

De tre hold engelske hunde blev blæst stemningsfuldt på vej i marken på Bramminge-

egnen. Carlo Nørtoft, Jens Have og jeg havde valgt at følge hold 1, da lodtrækningen  

havde formet sig sådan, at 5 af 6 pointere i mesterskabet var på  holdet . Lidt racefanatiker 

er man vel! 

Efter velkomst af terrænleder Allan Højrup og ordførende dommer Mogens Vestergaard 

blev de første hunde sluppet på en stor stubmark, som husede en flok høns, der tog 

flugten uden videre tiltale. 

I første slip blev alle hunde afprøvet på store og indbydende stubmarker, hvor man helt 

givet gennem lang tid havde forberedt dagen med udsætning af agerhøns. 

De glimrede ved deres fravær, måske fordi vejret var ”tungt” og fugtigt. 

Uhøstede majsmarker har det også med at tiltrække fugle, og majs har de meget af på de 

kanter. En sådan dag er det stressende at være terrænleder, men den gode Allan 

bevarede heldigvis fatningen. 

Vi skiftede terræn til en stor roemark – jyske roer forstås med tilpas ukrudt, lidt tidsler og 

megen top. 

Der var aftoppet et par spor i marken, og her var strøet lidt korn til agerhøns og fasaner. 

Her kom hundene for alvor på prøve i et vanskeligt terræn. 
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Efter et godt første slip er det tid til at kigge andre hunde efter i sømmene. 

Der var lidt fasaner i roerne, men hundene formåede ikke at tage vare på deres chancer, 

lige bortset fra Packo, som havde en perfekt situation for en fasan. 

Dommer og hundeførere sled bravt, men lige meget hjalp det. 
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Når man har tre hunde med, kan der nok være brug for et par handlere ekstra. 

Det sikre slip på prøver er det med frokosten, som vi indtog i en hal cafeteria. Her gik 

snakken livligt – hvem er med fra jeres hold? Hvordan var det med fugle på terrænet?  For 

det sidstes vedkommende var de lidt ulige fordelt. Et andet hold havde også været i roer – 

a la den lollandske type, og her havde der været mange fugle og meget godt 

hundearbejde. Efterhånden får man stykket sine forventninger sammen til antal af 

deltagere i andet heat, og så får man jo også tid til i høj grad at få snakket med gamle og 

nye venner. Og grinet det, der skal grines. 

-Selvfølgelig  skal  d’herrer dommere også have tid til at nyde deres frokost og få afstemt 
deltagere i andet heat – men nu må de da snart være færdige! 

Og det blev de så. Til andet heat overgik 9 hunde, som dommerne gav kritik, inden vi fik 

oplyst kategorien for deltagerne. Der var to 1 A hunde, fire 1 B hunde, en 2 A hund med 

mulighed for avancement og sluttelig to 2 A hunde uden mulighed for avancement. 

Det var blevet solskin og det løftede forventning og stemning. 

En meget lang bilkø  snoede sig ud af Hunderup,  og snart var vi ved meget store hvid/lilla 

olieræddikemarker, hvor væksten  i starten var meget kraftig og høj, men højden  

mindskedes efterhånden som slippene skred frem.  Publikum havde lov til at følge med i 

tilbørlig afstand. Det styrede Martin Clausen kontant og dygtigt. Nogle  gange kommer 

man jo af bare iver for at se så langt frem, at det kan genere hunde og førere i slip. 
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Spændte hundefører er klar. – Og det er et sagkyndigt  publikum  også. 
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Eftermiddagens afprøvning   blev en stor oplevelse. Der var så at sige fugle i hvert slip, og 

hundene kunne magte dem og opførte sig stort set eksemplarisk. 

Bjerndrups Bojana var kommet med på afbud, og 

jeg skal lige love for, hun sagde tak for tilliden. I 

sit første slip havde hun en meget stærk 

fuglesituation. - Havde stand, fugl  lettede  lidt til 

højre for Bojana og blev fældet, men Bojana 

holdt sin stand og rejste herefter fuglen ret foran  

på ordre, og så var det tid at apportere den 

fældede fugl. Senere fulgte Bojana op med 

endnu en perfekt situation.. 

De to 1 A hunde på næste side dystede mod 

hinanden – passede hver deres side, som 

dommeren sagde, men Sawa fik stand  for en 

kæmpeflok høns, der lettede før skytterne nåede 

op.  

Hønsene fløj over i en stor roemark. Det kunne 

have været fristende at gå efter dem, men Erling 

Clausen førte os  heldigvis til endnu en stor 

olieræddikemark, som selvfølgelig også var pænt 

besat med fugle.  

Selvfølgelig var dommerne fornøjede. Det var de store smils eftermiddag. 
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De to I A hunde er klar til dyst.                     Så gælder det om at komme i finalen.                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem løber med palmer og hæder?                - Det gjorde jeg.  Et stort tillykke! 
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I finalen blev Bojana lidt for vidtløftig, nu var det lige så sjovt! Nordvestjydens Ciwa 

passede sin mark som sig hør og bør for en Danmarksmester. Et  flot punktum  for en 

dejlig  solskinseftermiddag i marken. 

Det blev især et mesterskab, hvor engelske settere satte tingene på plads på 

overbevisende måde. Flot gået. Tillykke!  

Og så lige tilbage til dommerord og rangering  inden lodtrækningen til andet heat. 

2 hunde med  2 A kom med uden mulighed for avancering, men det vidste Lohmanns 

Jaffa ikke noget om, så den gik ud og lavede flot fuglearbejde og blev sjette vinder. Det er 

da godt at vide, at hundene i hvert fald ikke går op i alfabetet, endsige forstår det gør de  

heldigvis ikke. – Det er de så ikke ene om. Det virker på mig ret ’våset’ at sige noget ikke 
kan ske, når det alligevel kan. 

Jeg er da godt klar over at en og anden velment dommer sikkert endnu engang vil fortælle 

mig om alfabetets genialitet og publikumsvenlighed. 

Mere prosaisk ville det være at sige, at man ikke skal ’foragte naboens ulykke’ .Hvis nok 
hunde kvajer sig, kan man  jo avancere, så hvorfor sige det modsatte.   

I frokostpausen snakkede jeg bl.a. lidt  med   Bent Olsen om forarbejdet til prøven på de 

kanter. Bent lagde ikke skjul på, at det havde været et slæb på mange måder, og han nok 

en anden gang lige ville tænke sig om en ekstra gang, inden han gik med i noget lignende. 

Men herfra skal lyde en meget stor tak til Bent og Erling og alle deres hjælpere. I gav jeres 

gode hundevenner en fortræffelig dag. I havde forhåbentlig også stunder til selv at nyde 

dagen og modtage fortjent ros. 

Jens, Carlo og jeg ville naturligvis have afslutningen med i Slotshaven på Gram Slot. 

På vejen ville Jens godt lige have genopfrisket vores diskussion om stil – hos hundene 

forstås. Om formiddagen havde vi haft en lidt ophedet diskussion om et par hunde. Carlo 

er om ikke stilfanatiker – så dog meget tæt på. Nå, men Jens holdt på at A havde den 

smukkeste stil – Carlo og jeg mente, at Jens var helt galt afmarcheret og mente B. 

Diskussionen bølgede frem og tilbage, mens vi skiftede terræn. Carlo og jeg mente nok, at 

Jens ikke var helt neutral i den sag – hundeslægtsskab osv., og så viser det sig 

herrenhjælpemig, at dommeren i sin kritik giver Jens ret. Det er da heller ikke til at regne 

med de dommere! Nu skal Carlo og jeg i en rum tid høre på, hvordan Jens og dommeren 

satte sådan et par novicer som Carlo og mig på plads. 

Vi er dog af den opfattelse, at også dommere kan have skæl for øjnene momentvis. Og 

Jens, jamen han var jo upartisk. 
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Et meget stort publikum var med til at fejre dagens vindere i slotsparken, som bl.a.huser 

dette kunstværk, der nok er værd at kigge nærmere på.

 

Glade vindere.  

Vi afsluttede DJU’s 75 års Jubilæumsprøve med et trefoldigt leve.                       NMO.     
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