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Indtryk fra DM 2013 på Falster 

6 pointere, 9 engelske settere, 4 gordon settere, 2 irske settere og 5 bretoner havde 

kvalificeret sig til årets fornemste prøve, der i år var rykket til Falster og Lolland  i fine 

omgivelser med Skørringe Gods som  en udmærket base. 

Da jeg læste om kvalificering af hunde på diverse prøver i specialklubber, på DJ, FJD og 

DKK prøver, studsede jeg en del. Foklaringen fik jeg i ”Jagthunden”, som udkom et par 

dage før DM. Her kan man læse, at FJDs gruppe i DJU  havde fået et forslag  vedtaget 

med dommerstemmerne  fire tre om ændrede udtagelsesregler. Et forslag, der prioriterer 

deltagere på specialklubbernes vk’er  i forhold til tidligere  vk’er  i DJ, FJD og DKK. Det 

skal retfærdigvis siges, at klubbernes egne vk prøver er væsentlig større end mange af de 

andre vk prøver. For mig at se vil disse prøver blive svækket efter de nye regler.  

 

Tunge skyer  lå over den 

stemningsfyldte morgenparole, hvor 

der blev blæst smukt til samling. 

Der var en sitrende spænding 

blandt hundeførere og publikum, 

som var klar til at køre ud til 

kæmpestore våde roemarker.  

 

 

Prøveleder Allan Grundahl bød 

velkommen til dommerteams, 

hundeførere og publikum. 

Der var spået om regn sidst på 

dage  på DMIs hjemmeside. 

Det kom heldigvis ikke til at holde 

stik. 

Jeg fulgte hold 3 under formiddagens afprøvning. Vi kom ud på en længere køretur til 

Rosenlund  avlsgård under Krenkerup. Undervejs havde vi rig lejlighed til at fryde os over 

de smukkeste efterårsfarver og uendelige roemarker. Og ja, Jens, Carlo, Alfred og jeg 

henfaldt til’snak om gamle dage’, da vi også havde roemarker i det jyske – ja naturligvis 

ikke hundevenlige småroer, som her. I hine tider var det på mange måder lettere at afvikle 

efterårsprøver. 
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Undervejs i marken kom vi forbi den smukke hovedbygning på Rosenlund.                                             

Vi hastede snart  efter hundene og deres førere i et sprøjtespor. 
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Det så lovende ud. Da den første meget store 

mark viste sig at være som blæst for fugle, satte vi 

vores lid til den næste, hvor der var en remise 

midt i. – Nu ville der garanteret blive gang i 

løjerne. Det blev til en enkelt fuglesituation, hvor 

naturen gik over optugtelsen for Senjas HKH 

Pingo, der i et ruf hentede den fældede fugl uden 

førerens hjælp .Panderynkerne blev større hos 

dommer og terrænleder. Nu skulle der nye boller 

på suppen, vi skulle skifte terræn. På ny kom vi ud 

på en lang køretur og endte på Pandebjerg Gods.  

Atter en stor roemark grænsende op til en skov og 

med en remise i midten. Så kom der gang i 

’løjerne’. Vores terrænleder  kom ’tilfældigt’ lige til 
at gå et smut ind i skoven. Fasanbuketter i 

snesevis fløj under skrig og skrål ud i roerne. 

-Nu gælder det ’Tillie.’  

-Koncentration. 
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Dog kun for en kort visit, snart pilede de i en lind strøm ned mod et frelsende skovbryn. 

Enkelte blev dog tilbage og endte deres dage på valen.  Glade hundeførere lyste op i store 

smil alt imens, der blev trykket på næven. 

 Andre hundeførere hang lidt med næbbet, da lovende situationer desværre løb ud i 

sandet, inden dommere og skytter nåede frem. Jo, der er ikke langt fra succes til det 

modsatte i vk. 

Afprøvningen af hundene ’nåede i land’. Der blev skudt over fire hunde, og så fik det være, 
at vi nåede til frokost lidt sent. 

Nok har den omsiggribende mobilsnak i tide og utide taget noget af spændingen, så gik 

snakken  på livet løs  om formiddagens afprøvning på diverse hold. Ingen tvivl om, at 

prøveledelsen selvfølgelig har prøvet at dele sol og vind lige, men derfor er der jo ingen 

garanti for, at det lykkes og åbenbart heller ikke her, hvor et enkelt hold mente, at de i høj 

grad havde savnet fugle.  

Det resulterede  i, at kun 7 hunde overgik til andet heat i diverse kategorier. 

2.heat gik i store roemarker på Skørringe Gods. 

Forventningen var stor. Tunge regnskyer var drevet over, og solen tittede frem. Et 

sagkyndigt publikum fulgte med fra sidelinien. – Måtte vi nu se nogle flotte fuglesituationer! 
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Det var det nu så som så med. Breton Fønsvigs Debit havde en godkendt situation, hvor 

der dog ikke blev fældet fugl. Så fulgte nogle tomme stand og markeringer. Inden en 

situation, hvor engelsk setter Martallens Easy fik stand ved remise ,rykkede flere gange og 

forsvandt herefter  ind i remisen, hvor der kom en fasan på vingerne, uden at der dog blev 

skudt.  

Først i de to sidste slip kom der for alvor gang i løjerne. De to sorte Tillaaen og Aldo skulle 

gå om anden- tredjepladsen. Her vandt  Aldo med en glimrende situation for fasan, hvor 

alt var i orden. 

 

-Så er der linet op til finaleslip. 

Når man er på DM, ser 

man frem  til, at 

placeringerne bliver 

afgjort på fuglearbejde, 

og i år var ingen 

undtagelse. Aldo var nu 

for alvor varmet op, og 

det varede  ikke længe, 
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før den atter viste overlegent fuglearbejde. 

Det var en herlig oplevelse.  Publikum  kvitterede spontant  og klappede  for den flotte 

præstation . Sådan skal et DM slutte.  

 

Placeringerne blev: 

GS Blacksetter Aldo/Ole Halberg           1. vinder HP 

BR Debit/TorbenAndreasen                   2.vinder HP 

GS Vinterdalens Tillaaens/Erik Petersen   3.vinder HP 

ES Nordvestjydens Ciwa/Kurt Nedergaard  4.vinder 

P  Fugledes Nike/Jan Koch  5.vinder 

ES Martallens Easy7Erling Clausen  6.vinder 

 

Et stort tillykke til vinderne! 

NMO 


