DANSK JAGTHUNDE DERBY 2020 I DET NORDJYSKE
Der er noget ukueligt og viljestærk over de folk ,som
står bag derbyet, der vel nok er den mest
pres:gefyldte prøve for engelske hundefolk.
Forårets derby blev jo aﬂyst pga coronaen, men så
rykkede nordjyderne sammen og skaﬀede terræn :l
et eBerårsderby som ’i gamle dage’.
Prøveledere var Jes Krag og Asger Stein
På derby spoIes kommende talenter, og det er her,
man kun kan deltage engang.
Derbykruset er uden tvivl det kosteligste trofæ, man
kan vinde :l låns i engelsk hundesport.
Mørke skyer hang over Nordjylland på derbyets
andendag, men det gjorde nu ikke forventningerne
mindre.
17 hunde var med på andendagen: 7 pointere; 5 engelske seIere; 2 irske seIere, 2bretoner og 1
gordonsete.r Heraf 3 1A hunde, 13 1B hunde og 1 hund IFF.
Især de 17 hundeførere skulede noget :l himlen. Det ’søkregnede’ mere eller mindre hele
formiddagen. Ærgerligt, for når man er gammel nok, mindes man jo derbydage i september på
gyldne stubmarker i solskin med drivende skyer.
Henrik Christensen var terrænleder på Chris:ansdal gods, hvor Flemming Fuglede kunne byde på
store stubmarker, et ypperligt derbyterræn, der husede fugle, som hundene dog havde svært ved
at ordne i det våde vejr. Et stort publikum fulgte med fra sidelinjen
Vi så fejende ﬂot søg, enkelte forkerte vendinger, som kostede dyrt. D’herrer dommere havde også
absolut kig på s:len. Derby er jo en avlsprøve.
Generelt var hundene særdeles disciplinerede.
Det er bøvlet at være dommer i regnvejr, men dommerteamet med Anton Dahl i spidsen havde
styr på de mange hunde, og der blev skåret konsekvent og rykket rundt i kategorierne.
Man valgte at gøre prøven færdig før frokosten, og der kom ligesom en opklaring i vejret.
7 hunde overgik :l matchning, og man ﬁk klare placeringer.
HereBer kørte vi :l Borupgård. Her har man ’noget af et værksted’, hvor der var dækket op :l
frokost.
Madpakken er en absolut nydelse eBer en våd dag i marken

Præmieoverrækelsen skulle egentlig havde været
udendørs, men blev i hast rykket ind pga. en kraBig
byge.
For sidste gang overrakte Asger Stein derbykruset :l
førstevindere, der i år var suveræne svenske Top Point
Athilla ved Beril Mårtensson, en særdeles god ven af
Dansk Pointer Klub.
Asger Stein fortalte mig, at han eBer 20 år som
administrator af Dansk Jagthunde Derby nu havde
valgt at stoppe.
Det er helt forståeligt, men vi vil komme :l at savne
Asgers organisa:onsevner, lune bemærkninger og
venlighed.
Han har gjort et kæmpearbejde for dansk hundesport.
Da vejret pludselig ændrede sig :l det bedre, og solen
:Iede frem, valgte vi at fotografere de glade vindere
udendørs.

Vindere og dommere i Dansk Jagthunde Derby 2020.

Når Jens Have og jeg snakker hunde,
i særdeleshed om markrprøver, har
vi hundeførere i visse kategorier.
Jeg tror egentlig, det startede med
gamle Laurids Nielsen, Kennel Mørup,
da jeg var en novice i ’at kloge’ i
markprøver, sagde Jens: -Laurids Nielsen
er al:d ’farlig’. Underforstået, han blev
placeret gang på gang, for han var en
eminent dyg:g dressør og hundefører.
Laurids’ hunde kendte ikke :l ’s:ksøg.’
Beril Mortensson er i denne kategori.
Han bliver også placeret gang på gang
og har al:d en ny hund med.
Det er en fornøjelse at se, hvordan han
handler sine hunde.
Smilende og venlig er han :lligemed.
Det blev i det hele taget et godt derby
for pointeren.
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