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Efterårsvinderklasse i kendte omgivelser 

Efter en uge med rusk og regn sluttede ugen i det smukkeste efterårsvejr med sol og en let brise. 

Perfekte forhold for vores efterårsvinderklasse .Læg dertil de fantastiske terræner hos Jes Krag i 

Sindal, Flemming Fuglede på Borupgård og Nold på Gl.Toftegård, hvor den vennesæle mand og 

hans unge mesterskytter også førte os rundt i andet heat. 

25 ekvipager var tilmeldt. Jeg fulgte hold 1 på Borupgård om formiddagen. 

  

Vanen tro var stubbene tilpas lange, så de gav godt skjul for agerhønseflokkene, så den ene 

situation afløste den anden og sluttede med suveræn fældning af fugl. 

Det samme gjaldt på de øvrige hold, så det var en smilende og veloplagt formand, der før 

lodtrækningen til andet heat rundede første heats afprøvning af ved at fortælle, at der var fældet 

fugl for 3/5 af hundene, heraf var der 2/5 dele af ekvipagerne, som havde gjort sig fortjent til en 

førstepræmie, så otte  1B hunde og en enkelt 1 A hund skulle dyste i andet heat. 

Flemming Fuglede dvælede også lige ved, at vi nu så unge hunde, som ganske vist mestendels  var 

i gamle rutinerede hænder, men han varslede  ny kamp til stregen mod de øvrige racer  på 

efterårets prøver efter et par magre år for pointeren. Man mindes uvilkårligt  salig Aage 
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Stenbjerge glæde over, at den gamle garde, atter var intakt til Nordisk Match, nu skulle svensken 

ha’ da, da. Et nederlag skulle revancheres.  

Og a’propos Nordisk Match, så er intet, som bekendt afgjort , før ’Den Fede Dame ’ har sunget, og 

det gør hun i weekenden, hvor den sidste plads vist er i spil. 

Så er andet heat i gang og et sagkyndigt publikum følger slagets gang på en meget stor stubmark, 

hvor der var pletter af uhøstet korn, der mindede om rismarker. Vandet stod nu og da i kaskader 

om hundene, men så rykkede man bare længere sydpå. Terrænet husede flere  hønseflokke, 

hvoraf enkelte havde puttet sig i yderkanten og forlod terrænet ’uden videre tiltale’.  
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Det var en nydelse at se de velgående hunde, der konkurrerede på livet løs og helt givet nød at der 

var langt til irriterende skel. 

Da jeg for mere end 35 år siden så min første markprøve, var Jens Have også dengang min 

vejleder. Han fortalte mig om regler osv., men han fremhævede også, at intet var givet på forhånd  

på markprøver, hvad angår placering – og dog, nogle var altid ’farlige’ såsom navnkundige Laurids 
Nielsen, Kennel Mørup, og det erfarede jeg senere mangen gang. 

På Gl. Toftegård deltog også en veteran, som så afgjort er i den’ farlige kategori’, nemlig Niels 
Holger Lykke. Det er imponerende, hvordan han gang på gang ligger i top med nye hunde. Vel var 

’gangtøjet’ meget dårligt en overgang, men med en ukuelig vilje og efter et par operationer er han 

atter i fuldt vigør. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så er der lined op til finaleslip mellem veteranen Niels Holger med Villestoftes Victor  og fløsen 
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Lasse Weber med Spurvfugldalens Quincy, som dagen forinden havde høstet store triumfer 

hinsidan og vundet Svensk Pointerklubs vinderklasse med Cert.CACIT. Flot, flot! 

Her trak Villestoftes Victor det 

længste strå med en perfekt 

fugletagning. I øvrigt den anden 

af slagsen, da den også lagde ud 

med en flot situation om 

eftermiddagen, så ekvipagen blev 

værdige vindere . 

Niels Holger fortalte, at han også i 

dette efterår havde været ovre at 

besøge to af DPKs meget gode 

venner: Kersti og Stig Nilsson, i 

Sverige, og vanen tro trænet der. 

 Hermed var en god prøve slut. Præmieoverrækkelsen var festlig med en sprudlende formand, der 

takkede arrangører og hjælpere for, at de atter engang havde givet hundeførere og publikum en  

fin  prøvedag med god stemning  krydret  med flot hundearbejde. 
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D’herrer dommere: Erik Rimmen. Alex Hermansen og Allan Bredsgaard var også fornøjede med 

dagen og det flotte hundearbejde, så alle vinderne fik HP.og  

Vindere  blev 

1. vinder med HP Villestofte’s Victor og Niels Holger Lykke 

2. vinder med HP Spurvfugldalens Quincy og Lasse Weber 

3. vinder med HP Fugledes Tinka, ejer Peter Rafaelsen, fører Flemming Sørensen 

4. vinder med HP Frierfjordens Randi og Jens Have 

5. vinder med HP  Fugledes Ultra og Flemming Fuglede Jørgensen 

6. vinder med HP Astrup’s Zaza og Jes Krag 

De tre første vindere fik i tilgift billetten til DM 
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