Referat fra Nordisk Match i Sverige fra d. 26-29 september af Formanden
2013 fylder Svensk Pointer klub 110 år, i den forbindelse afholdt man Nordisk Pointermatch med udstilling
og guldpokal og jubilæums vinderklasse fra d. 26-29 september ved Østerlen. Hovedkvarteret var SkåneTranås vandrehjem tæt ved Tomelilla. Kommissær og arbejdsbi var dansk pointerklubs veninde Kerstin
Nilsson og danskeren Martin Brandt Lorentsen, som har bosat sig i det svenske.
Onsdag d. 25 startede arrangementet med middag og lodtrækning til Nordisk Match. Det danske hold var
følg. Mørups Britta- Hugo Nielsen, UG`s Prince – æresmedlem Christian Johansen, Nicholys Chang- Niels
Holger Lykke og Fugledes Juvel – undertegnede. Som reserve var udtaget Fugledes Merlot. Efter
lodtrækningen og hyggeligt samvær oprandt den 26. med Nordisk Pointermatch på velegnede marker
omkring hovedkvarteret. Prøveterræner er dyre at leje i Sverige, så man udnytter terrænerne til det yderste
ved at lade holdene bytte terræn til frokost. Rigtig mange danskere var mødt op for at overvære matchen
og deltage i de efterfølgende dages konkurrencer. Det er fantastisk at opleve danske pointerfolks
entusiasme, som formand kan man kun være stolt og taknemmelig over denne opbakning, det var lige før
der var flere danskere end svenskere
Desværre blev UG`S Prince skadet straks efter start, så Fugledes Merlot måtte indtræde i Prince´s sted. Da
hver hund skal starte 3 gange af 10 minutter er det meget nødvendigt at udnytte hele dagen og de 3
dommere: S. Jonas Sandberg, F. Esko limatta, N.Thomas Engh og fra DK Jan Espersen havde en lang
arbejdsdag foran sig. Hundene måtte arbejde hårdt for at finde de spredte agerhønseflokke, dog var der en
enkelt roemark og moseområde med en god bestand af fasaner. Dagen endte med Sverige som suveræn
vinder og Danmark på en 4. plads. Vi kan glæde os over at ingen af de danske hunde fik diskvalificerende
minus point og særdeles gode point på fart, søg og stil. Årsagen til at vi blev nummer sjok var, at 3 af de
danske hunde ikke havde chance for fugl i samtlige af hver af deres 3 slip og når man maksimalt kan få 6 ud
af 10 point uden fugl, er det en umulighed at komme højere op på ranglisten, når man ikke har mulighed
for at vise sine færdigheder som fuglefinder.

Aftenen efter afprøvningen var der festlig middag hvor de sejrende svenskere blev hyldet, ikke mindst den
individuelle nordiske mester: Semeghini Ulama ved Bjørn Meijel, der i øvrigt var forsvarende Nordisk
mester.
D. 27 var der Jubilæums vinderklasse med deltagere fra alle 4 nordiske lande. 2 fuldtallige vinderklasse
partier drog i marken og efter svenske regler, er det således at hvert parti er en selvstændig vinderklasse og
til aften kæmper de 2 første vindere om cacit, hvis de har været fejlfri. I det ene parti var der kun en`
placeret: Fugledes Odin- Søren Mulvad Johansen, på det andet parti var der 5 placeringer, hvor
Frierfjordens Rit ved undertegnede og Semeghini Ulama- Bjørn Meijel matchede hårdt og længe med Rit

som sejrherre. Da både Odin og Rit havde haft en fejlfri dag, matchede disse om det ærefulde cacit, hvor
Frierfjordens Rit sluttelig vandt og dermed blev vinder af Svensk Pointerklubs 110 års jubilæumsvinderklasse.
Inden middagen nåede vi lige at deltage i udstilling med vore hunde, hvor rigtig mange danske hunde blev
flot præmieret, præmieliste se nedenstående.
De gode takter fra Danmark var hermed ikke slut, idet de danske farver blev flot repræsenteret i lørdagens
konkurrencer hvor der var åben og ungdomsklasse. Ingen hunde blev præmieret i åbenklasse, men af 4
første præmier i ungdomsklasse fik en dansk hund Astrups Loke ved æresmedlem Christian Johansen og en
dansk opdrættet hund, Villetoftes Pernille ved M.Siøland første præmier med HP, altså 50% af de
præmierede unghunde kom fra Danmark.
Lørdag aften var det festmiddag med uddeling af præmier. Alle 4 nationer var repræsenteret ved middagen
og igen var danskerne mødt op i stort tal. Aftenen blev lang og vi var trætte, mættet af gode indtryk og god
mad, da vi gik i seng ud på de små timer.
Søndagen oprandt med guldpokal konkurrencen, som skulle dømmes af den Danske dommer Jan Espersen
og Sekretær Bjarke Andersson, god ven af dansk hundesport. Guldpokalen er en speciel konkurrence, hvor
de 2 bedste unghunde fra dagen før konkurrerer en hel time, uanset hvad der måtte hænde af plusser og
minusser. Det er en oplevelse at se en så lang afprøvning, fordi hundene veksler med at have føringen.
Villetoftens Pernille har en særdeles smuk stil og let galop, men måtte se sig slået på fugl af den senere
vinder Game keepers Brioni ved Sten Rønneling. Det var fjerde gang Sten Rønneling vandt denne fornemme
konkurrence, han er en fantastisk dressør og sportsmand, denne gang fik han kamp lige til stregen af
Villetoftens Pernille.
Mæt af hunde og hundesnak, men med rygsækken fuld af gode oplevelser drog vi danskere hjem,
velvidende at det Nordiske samarbejde er af altafgørende betydning for pointerens fremtid. Vi formænd
aftalte at næste Nordiske Match skulle være i Norge og at Dansk Pointerklub afholder Nordisk
Pointermatch i 2018 i forbindelse med vores 100 års jubilæum.
Endvidere aftalte vi formænd at vi vil ændre på reglerne, således at kun første slip er på fulde 10 minutter,
efterfølgende slip afbrydes når der er en god fuglechance, nøjagtig som vi gør i en dansk vinderklasse. Med
dette vil vi undgå at enkelte hunde har mange fuglechancer og andre ingen. Ligeledes vil vi opprioritere at
publikum kan følge slagets gang, det er essentielt at alle kan se hvad der foregår, vi kommer jo for, dels at
se godt hundearbejde, men også for at se godt avlsarbejde, der eventuelt kan bruges i vore kenneler.
Jeg vil gerne sige tusind tak til alle som har støttet op om Nordisk Match arrangementet, vi havde nogle
dejlige dage sammen.
Efterskrift:
Jeg kan se at en af DKP’s medlemmer, Jens Bang har skrevet her på hjemmesiden. Jeg er lodret uenig med
Jens Bang i hans vurdering af matchen, hvor han kritiserer de danske hundes vildtfinder egenskaber i
forhold til de Svenske. Jeg må gøre opmærksom på at 2 af de 4 svenske hunde ikke er opdrættet i Sverige.
Fugledes Odin kommer fra Danmark og Semeghini Ulama er opdrættet i Italien, samt at 3 af de 4 danske
hunde ikke havde chance for fugl. De danske hunde havde rigtig gode point for søg og stil og ingen
minuspoint, som vel borger for en god dressur. Vi ved alle at de svenske topdressører er dygtige, men det
giver ikke ret til at nedgøre et dansk landshold, der gjorde deres bedste og viste en udmærket figur.
Samtidig er 50 % af de uddelte førstepræmier i ungdomsklasse fra Danmark vel heller ikke helt ringe.
Med Venlig Hilsen Flemming Fuglede Jørgensen, Formand Dansk Pointerklub

Udstillingsresultater
1 HP PH Astrups Loke C.Johansen
Sedan har jag redovisat utställning som vi gör i Sverige bara BIR/BIM och Bhkl/Btkl.

Men här kommer alla+ dom som redovisats tidigare
Excelent, 2kkl, PH Boelsgaard´s A Didrik Allan Didericksen
Exelent, 1 kkl PHSpurefugldalens Pan John Kruuse Meier
Excelent, 2 kkl, PH Astrup´s Loke Christian Johansen
Excelent, 2 kkl,R-cert,2 Bhkl PH Röynåsens Bare Bieber Robert Gill
Exelent, 4 kkl, PH Gamekeeper´s Epson Carl-Fredrik Stolt
Very Good PT Viarps Hamilton Martin Lorentsen
Excelent, 3 kkl,PH Björklunds C/R Jackson Einar Holmvik
Excelent, 1 kkl 3 Bhkl PH Björklund´s K Cito Einar Holmvik Cito är NO JCH SE UCH SE JCH INT JCH
Excelent, 1 kkl, PT Fugledes Topsi Flemming Fuglede Jörgensen
Very Good PT Fugledes Ultra Flemming Fuglede Jörgensen
Very Good PT Riddarsporrens Oda Björn Meijel
Excelent 2 kkl PT Riddarsporrens Oya Björn Meijel
Excelent 3 kkl PT Spurvefugldalens Qizi Hugo Nielsen
Excelent 4 kkl PT Villetofte´s Asta Anne Marie Pedersen
Very Good PT Villetofte´s Pernille Mattias Siöland
Excelent 1 kkl PT Gamekeeper´s Biran Carl-Fredrik Stolt
Excelent 2 kkl PT Roxy Knut Dahle
Very Good PT Rushlight Melodi Jack Engelbrektsson
Excelent 4 kkl 4 Btkl Oksby Kricca Katja Ståhlberg
Very Good PT Black Luckys Queen L Per-Ola Brekke
Very Good GST Martinis Nina Petra Stenlund
Very Good 2 kkl ESH Östraby´s Garry Maria Sandin
Excelent 3 kkl 3 Btkl PT Frierfjorden´s Rit Flemming Fuglede Jörgensen

