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Nordisk match i grænselandet 

Takket være Flemming  Sørensens venskab med skytte Martin Pedersen på Schackenborg Gods var 

det i år muligt at holde den traditionsrige match i grænselandet. 

At kunne afvikle 24 slip á 10 min. Kræver et meget stort terræn, man måtte dog afkorte sidste 

runde for at nå i mål, før det blev aften. 

Der var tæt tåge om morgenen, så det var en sej tur fra det vestjyske til Møgeltønder, hvor mange 

var mødt op til velkomst en tåget mandag morgen. 
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Formanden byder velkommen sammen med skytte Martin Pedersen og prøveleder Flemming 

Sørensen. Vi kunne købe et særdeles flot katalog, hvor den gode prøveleder egenhændigt havde 

brugt mange timer på at indskrive navnene på hundene i diverse slip og runder. Meget 

publikumsvenligt. Fint arbejde! 
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Terrænledere, skytter og dommere lytter til prøvelederen. Ordførende dommer, Ole Dahl, 

briefede om prøvens gang og dommerteamets bedømmelse. Øvrige dommere var Thomas 

Engh,Norge, Bjørn Meijel, Sverige og Allan Diderichsen DK, der vikarierede for en finsk dommer.  

Efter hver runde med slip á 10 minutter blev der givet mundtlig kritik af dommerne på skift, men vi 

fik ikke opgivet points, og det gjorde det svært at overskue, hvordan de enkelte hunde reelt havde 

klaret sig. Det må kunne gøres mere klart en anden gang. 

Alle holdene havde en reserve på sidelinien, hvis en hund havde forbrudt sig groft. Her skulle det 

dog vise sig, at der var vide rammer. 

Efter en kort spadseretur i parken kom vi til indbydende rapsmarker, og så var prøven i gang. 

Allerede kort inde i første slip kom den første situation. Det lovede godt. I foromtalen af af 

matchen blev fremhævet, at vi ville komme til at gå på meget vildtrige terræner, og det holdt stik. 

Skytten har udsat rigtig mange familieflokke, så der var mange velflyvende agerhønseflokke, 

hvoraf nogle var kæmpestore.  

Vi så mange flotte situation, men også en del stødninger De gamle hanegeværer i Per Langvads og 

Lars Thunes hænder, kom i arbejde suppleret af prøvelederens  over/under. 

Vi blev ført venligt rundt i terrænet af skytten, og måtte naturligvis følge med i slagets gang på de 

store stubmarker. Det var meget publikumsvenligt. 

Da det viste sig, at rapsen var meget fugtig,  og våde høns nu engang ikke fløj så villigt, skiftedes 

terræn til stubben. Her gik det bedre. 
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Som altid ved fast stand, steg spændingen. Ville vi se en perfekt situation? Det gjorde vi mange 

gange, men selv i en prestigefyldt nordisk match glemte en og anden hund sin opdragelse og 

behøvede ingen ordre for at hente en varm, fældet fugl. 

Ved forbiskud, dem var der nu ikke så mange af, spildte man ikke tid på at apportere en udkastet 

fugl, men fortsatte slippet tiden ud. 

Dejligt var det at se, at publikum og hundeførere i høj grad uden skelen til nationalitet  lettede på 

hatten, når en god situation eller et flot slip var slut. Sådan skal det være. Lad det vedblivende 

være et fint varemærke i engelsk hundesport, at man altid kan fryde sig over flot hundearbejde.  

Naturligvis diskuterede det sagkyndige publikum de forskellige hundes stil og søg. Det var jo det, 

de var kommet for at se og om muligt spotte nye avlsemner. Hundene viste gnistrende jagtlyst 

helt ned i et års alderen for et par finske hundes vedkommende. 

Uden mad og drikke, dur helten som 

bekendt ikke, så slotskroen sendte en 

pølsevogn i felten med varme drikke og 

hotdogs. Det gjorde lykke , og køkulturen 

var trods alt nogenlunde. 

Kroens biksemad var god og mættende. 
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Undervejs i forløbet samledes de respektive hold, om det var for at lægge taktik vides ikke, men 

Lasse Weberg har ’lange ører’ hos finnerne. 

Vejret artede sig hele dagen, det var tørvejr omend solen forsvandt i et tæt skydække .Publikum 

fulgte heldigvis med  tll at overvære finalen 
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Som nævnt blev  sliptiden  afkortet af tidsmæssige grunde i sidste runde. 

Så er Anton Ringøen og Fugledes  Odin  klar til finale mod Bertil  Mårtensson og Black Luckys 

Antonia. 

Et stort tillykke til vinderen af Nordisk Match 

2015. Bertil og Antonia. 

En flot prøve var slut. Meget veltilrettelagt var 

den . Flemming Sørensen har atter engang 

udført et kæmpearbejde for DPK. Vi er ham stor 

tak skyldig i vor klub. 

 Carlo og jeg overværede af forskellige grunde 

ikke præmieoverrækkelsen ved slottet. 

Norge vandt matchen foran Sverige, Danmark 

og Finland. Tillykke I gæve nordmænd. 

Danmark fik en tredjeplads individuelt ved 

Frierfjordens Randi og Jens Have.  
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Jeg forventer, at dommernes pointtal bliver bragt på hjemmesiden om føje tid.     NMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


