
Dansk Pointer Klub’s Ungdoms Konkurrence Klasse – UKK 
 

Konkurrencen blev afviklet den 23. marts 2019 på store velegnede marker, tilhørende godset 

Schackenborg.  

Terrænleder Flemming Sørensen. 

Dommere Anton Dahl (Ordf.) og John Bak 

 

Følgende ekvipager stillede til start – lodtrækningsrækkefølge: 

 

1. Top Point Attilia – Bertil Mårtenson 

2. Fugledes Choco – Thomas Olsen 

3. Skarpröets Rapp – Børge Sommer 

4. Mølvads Kiss – Poul Mølvad 

5. Fugledes Chili – Flemming Fuglede 

6. Fugledes Cadet – Jørgen G. Andersen 

7. Fugledes Charly – Bjerke Anderson 

8. Mjølners My – Jens Have 

9. Mjølners Maggi – Anders P Brauner 

10. Södersjöns Sally – Lisbeth Bodén 

11. Astrups Liva – Hans Nielsen 

12. Villestoftes Per – Conny Anderson 

13. Fugledes Chack – Flemming Sørensen 

 

Attilia – Choco 

Attilia starter i et stort bredsøg, i meget høj fart og smuk stil, med en pæn hovedføring og en langstrakt, let 

og flad galopaktion, lidt kedelig haleføring. 

Choco starter i et stort bredsøg, i meget høj fart og smuk stil, med en pæn hovedføring og en langstrakt og 

meget kraftfuld galopaktion, pæn haleføring med momentvis bevægelse. 

I starten tager Attilia teten og afsøger marken fra kant til kant, men har dog flere kontaktvendinger bagud, i 

venstre side, til føreren, hvilket bryder kontinuiteten i søget en smule. Choco tager i sidste halvdel af slippet 

teten og afsøger marken fra kant til kant. 

Choco sættes et hundehår over Attilia, men begge hunde viser sig frem som et par pragtfulde eksponenter 

indenfor pointer racen, hvad angår søg, fart og stil. Begge fortsætter. 

 

Rapp – Kiss 

Rapp søger til tider i et passende stort søg, men uden den fornødne bredde. Til andre tider er søget 

uinspireret med flere stop på jordfært. Stilen varier fra acceptabel til god (når farten er højest). 

Makkerhundens fører fløjter dog meget, hvilket måske har indflydelse på Rapp’s præstation. 

Kiss anlægger et par brugelige slag på marken, men generelt er søget meget tilfældigt og uinspireret anlagt 

med flere stop og stand, som den dog selv løser. Stilen varierer fra acceptabel til god (når farten er højest). 

Føreren fløjter temmelig meget. 

Der ønskes mere kontinuitet og energi, over begge hunde, hvad angår søg, fart og stil. 

Kiss udgår – Rapp omprøves. 

 

Chili – Cadet 

Begge hunde anlægger i skrå sidevind et stort og korrekt bredsøg. 

Chili arbejder i høj fart og smuk stil med høj hovedføring og en let energisk galopaktion. 

Cadet arbejder i høj fart, i god til smuk stil, med hovedet ført i niveau med ryglinien og lidt derover, samt en 

kraftfuld galopaktion. 

Cadet opnår en stram kastestand, men inden føreren er indenfor jagtbar afstand letter parhøns, hvor Cadet 

forholder sig rolig. 

Cadet sættes over Chili. Begge fortsætter. 



 

Charly – My 

Charly anlægger I starten et lidt snævert søg, men som slippet skrider frem bedres det til et stort og 

veldækkende søg, men med flere forkerte vendinger. Farten er høj og stilen god med en pæn hovedføring 

og en kraftfuld galopaktion, som til tider er lidt kort. 

My anlægger for det meste et stort korrekt bredsøg og slutter slippet meget flot. Farten er høj og stilen god 

til smuk med hovedet ført primært i niveau med ryglinien og lidt over, lidt kedelig haleføring. 

My sættes over Charly. Begge fortsætter. 

 

Maggi – Sally 

Maggi starter i et noget tilfældigt anlagt søg – med lidt umotiverede afstikkere både fremad og bagud. Den 

har et enkelt længere stop hvor den roder på jordfært. Farten er høj og stilen god, med hovedet ført 

primært i niveau med ryglinien, samt en kraftfuld galopaktion. 

Sally starter lidt svagt, men hurtigt bedres søget til at være stort og for det meste veldækkende, dog med 

flere forkerte vendinger. Farten er høj og stilen smuk med høj hovedføring, samt en let og energisk 

galopaktion. Sally opnår en højrejst stram stand, som holdes længe. På ordre avancerer den villigt frem 

uden at påvise vildt. 

Begge hunde udgår 

 

Liva – Per 

Liva anlægger enkelte gode slag på marken, men mangler generelt kontinuitet i søgsoplægget. Farten og 

stilen er god med hovedet ført primært i niveau med ryglien, samt en energisk galopaktion. 

Per anlægger et søg, som præges af forkerte vendinger i begge sider og slutter af med et stort slag bagud i 

terrænet. Farten er høj og stilen god til smuk med en pæn hovedføring og en langstrakt galopaktion.  

Begge udgår. 

 

Chack – Rapp (Omprøves) 

Chack anlægger et passende stort søg, hvor udslagene dog kunne ønskes noget bredere. Farten er høj og 

stilen god til smuk med en pæn hovedføring og en kraftfuld galopaktion. Chack viser respekt for flygtende 

råvildt. 

Rapp forbedrer søgsoplægget og indtrykket fra første afprøvning til nu at anlægge et søg, som både er 

bredere og mere kontinuerligt. Farten og stilen er dog stadig ikke overbevisende, set i forhold til de øvrige 

fortsættende hunde. 

Chack fortsætter – Rapp udgår. 

 

Rangering inden matchningen er hermed som følger (Der er givet løbende rangering gennem dagen): 

 

1. Fugledes Choco 

2. Top Point Attilia 

3. Fugledes Cadet 

4. Fugledes Chili 

5. Mjølners My 

6. Fugledes Chack 

7. Fugledes Charly 

 

 

Matchning/finalerunde. 

 

Charly – Chack 

Charly anlægger et passende stort søg i god fart og stil- Chack anlægger et stort søg i høj fart og smuk stil. 

Charly udgår – Chack fortsætter. 

 



Chack – My 

Chack anlægger et stort korrekt bredsøg i høj fart og smuk stil. Den opnår en smuk højrejst stand, avancerer 

behersket, men villigt, i et par skridt og rejser parhøns med ro i opfløj og skud. My anlægger et meget stort 

bredsøg i høj fart og god stil. Søget er dog primært lagt i højre side af marken og makkerhunden finder og 

behandler parhøns i den venstre side. 

My udgår – Chack fortsætter. 

 

Chack – Chili 

Chack anlægger et stort søg i god fart og stil. Chili arbejder i et meget stort bredsøg i høj fart og smuk stil. 

Chili opnår en smuk stram stand, som holdes længe, på ordre avancerer den villigt og kort, rejser præcis 

parhøns, som prelles i opfløj og skud. 

Chack udgår – Chili fortsætter. 

 

Chili – Cadet 

Ret hurtigt viser det sig at Chili lægger over Cadet, hvad angår søg, fart og stil. 

Cadet udgår – Chili fortsætter 

 

Chili – Attilia 

Begge hunde arbejder i et stort korrekt bredsøg, i høj fart og smuk stil. Chili opnår en smuk stram stand, 

avancerer behersket og rejser præcis parhøns, som prelles i opfløj og skud. 

Attilia sættes af som 3. vinder – Chili fortsætter til finaleslippet. 

 

Chili – Choco (Finaleslip) 

Begge hunde søger i et stort og meget flot bredsøg i høj fart og smuk stil. De får begge føling med fært og 

trækker frem mod en remise, men Choco slår sig dog hurtigt løs igen og fortsætter sit flotte søgsoplæg. 

Chili fortsætter noget længere frem, hvorved den overlader terrænet til makkerhunden. 

Chili sættes derfor af som 2. vinder og Choco, som 1. vinder. 

 

3. Vinder UKK – Top Point Attilia – Bertil Mårtenson 

En hund af et betydeligt format, som har en helt fantastisk aktion, men som må se sig slået på fugl i 

matchningen. 

 

2. Vinder UKK – Fugledes Chili – Flemming Fuglede 

En effektiv hund af et betydeligt format, men som i finalen må se sig slået på søgsoplægget. 

 

Vinderen af Dansk Pointer Klubs UKK bliver hermed 

Fugledes Choco – Thomas Olsen 

En stilren hund af et betydeligt format i alle henseender, en meget værdig vinder. 

 

 

På vegne af min dygtige meddommer John Bak og jeg selv, takker vi Dansk Pointer Klub for invitationen til 

at dømme denne fornemme prøve for unge pointere. Det var os en ære. 

Tillige var jeres hovedprøve generelt meget vellykket og velorganiseret. Stemningen var særdeles fin og 

sportsånden var god. Tak til DPK’s medlemmer for en særdeles flot hovedprøve. 

 

 

Venlig hilsen 

Anton Dahl 

 

Bjert 12.4.2019 


