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Kære Medlemmer
I skrivende stund er både jagt og markprøvesæsonen på vej ind i sin
afsluttende fase. Vi kan se tilbage på et begivenhedsrigt år, med stor travlhed i både udvalg og bestyrelse.
Det er endelig lykkedes at få klubbens nye hjemmeside op at køre, og
med små begynderfejl er det rent faktisk lykkedes at få maskinrummet
til at fungere igennem hele markprøvesæsonen. Når man tænker at vores
klub drives af frivillige er det simpelthen imponerende at dette er muligt.
Dette bevidner om at hvis vi alle arbejder i samme retning og ikke modarbejder hinanden, kan alt lade sig gøre.
Vi vil i bestyrelsen ligeledes benytte denne lejlighed til at takke alle vores
terrænværter som igen i denne sæson har gjort det muligt at lave et
yderst varieret markprøveprogram, som er flot fordelt over hele sæsonen.
Tak til folkene i og omkring Markprøveudvalget og ikke mindst Mesterskabsudvalget for et fornemt tilrettelagt Mesterskab for henholdsvis
cockere og springere.
Som noget nyt har bestyrelsen sammensat et nyt bredde og eventudvalg
og der har igennem sæsonen været afprøvet flere nye tiltag og det er
udvalget hensigt at udvikle dette yderligere i den kommende sæson. Tak
til udvalget for og de frivillige omkring bredde og eventudvalget.
Vi vil fra bestyrelsens side også gerne takke alle klubbens licenstrænere
for at stå til rådighed for såvel nye som gamle medlemmer af klubben.
Der skal ligeledes lyde en stor tak til træningsudvalget for alle de timer
som er lagt i udvalget i den forgangne sæson.
Endnu et tiltag som bestyrelsen har valgt at bruge en del kræfter på i
den forgangne sæson , er etablering af et sponsorudvalg. Bestyrelsen
har været så heldig at der er en del nye ansigter som har meldt sig under
dette udvalg, og med Klubbens Næstformand i spidsen har dette udvalg
virkelig gjort et fremragende stykke arbejde, må jeg henlede på de 2 flotte
præmieoverrækkelser ved de netop afholdte Markprøvemesterskaber.
Dette var og er selvfølgelig ikke muligt hvis der ikke var en del virksomheder, foreninger og helt almindelige mennesker som har valgt at støtte
op om vores projekt i klubben for FT Spaniels. Der skal fra bestyrelsens
side lyde et stort tak til Klubbens sponsore , med håbet om at kunne
fortsætte samarbejdet i den kommende sæson.
Tak til klubbens dommere og prøveledere der igennem sæsonen har
brugt en del af deres fritid på afvikling af vores tests og markprøver.
Afslutningsvis vil undertegnede ikke undlade at nævne vi er på vej ind i
et nyt årti, 2020 erne, som jeg ser som en gave. En ny æra. Hver især får
vi muligheden for at være med til at skabe en bedre klub, end den vi har
i dag. Det er vigtigt, at vi mobilisere lysten, viljen og modet til at gøre en
forskel for klubbens medlemmer. Klubben bliver ikke bedre af sig selv,
vi må alle steppe op og bidrage med hvert vores unikhed og mærke efter,
hvad der egentlig betyder noget, når alt kommer til alt.
Med disse ord vil bestyrelsen ønske alle klubbens medlemmer og deres
familier en glædelig jul og et lykkebringende Nytår.
/Formanden

Generalforsamling 2020
Bestyrelsen skal informere om, at

Generalforsamling 2020
afholdes
søndag den 9. februar kl. 13.00
på Vissenbjerg Storkro
Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

Vissenbjerg Storkro ligger meget centralt i
Danmark i byen Vissenbjerg, kun 15 km vest
for Odense på Fyn. På motorvejen over Fyn
er en frakørsel mod Vissenbjerg og Storkroen
ligger kun 2 minutter fra motorvejen.
For en god ordens skyld vil vi nedenstående
gengive, Klubbens vedtægter §5 omhandlende
generalforsamlingen.
§ 5 Generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens
højeste myndighed, dog ikke vedrørende valg
til bestyrelsen.
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én
gang årligt inden udgangen af februar måned,
og indkaldes med mindst 1 måneds varsel
med angivelse af dagsorden, ved annoncering
i medlemsbladet og foreningens internethjemmeside.
Stk. 3 Et stemmeberettiget medlem kan ved sit
fravær lade sig repræsentere ved sin skriftlige
fuldmagt udstedt på navn til en anden myndig
person. Den befuldmægtigede person skal
kunne fremvise gyldig legitimation på generalforsamlingen. Ingen kan som fuldmægtig på
generalforsamlingen repræsentere mere end ét
stemmeberettiget medlem.
Stk. 4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens beretning om foreningens
virksomhed i det forløbne år.
4. Det reviderede driftsregnskab og status
forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Foreningens budget forelægges til
godkendelse.
8. Eventuelt.

Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6 Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal skriftligt være bestyrelsen i
hænde senest 3 måneder forud for udgangen af
den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Priser i Klubben
for F.T. Spaniels
Medlemsgebyrer
1 års løbende medlemsskab..................... 395,Familiemedlemsskab................................. 527,-

Træninger
Antal gange samt pris er individuelt fra

Stk. 7 Generalforsamlingen ledes af en dirigent,
der ikke må være medlem af bestyrelsen.

træner til træner se mere på klubbens

Stk. 8 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (én over halvdelen af
de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog,
når det begæres af blot én mødedeltager.

dette blad.

Stk. 9 På førstkommende ordinære generalforsamling efter en af bestyrelsen gennemført
eksklusion, eller nægtet optagelse efter § 3 stk.8
ophæves denne beslutning, såfremt 2/3 af de
gyldigt afgivne stemmer er herfor. Afstemningen sker ved håndsoprækning, dog anvendes
skriftlig afstemning, når det begæres af blot én
mødedeltager.

Træningsmarkprøver................................ 200,-

Stk. 10 Der udarbejdes et koncentreret referat
fra generalforsamlingen, som godkendes og
underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen.
Referatet skal gengives på foreningens internethjemmeside.

Annoncepriser i
F.T. Spaniel & Jæger

Vi kan allerede nu oplyse, at der bliver et ekstra
punkt på dagsordenen, fordi både 1. og 2.
suppleanten til bestyrelsen, skal vælges på Generalforsamling 2020, i henhold til ovennævnte
omkring bestyrelsesvalget.

hjemmeside eller under træningstilbud i

Working Test gebyrer
Begynderklasse.......................................... 200,Åben klasse................................................. 200,-

Markprøve gebyrer
Åben klasse................................................. 550,Vinder klasse.............................................. 550,Markprøvemesterskab............................... 550,-

1/4 sidet annonce....................................... 900,1/2 sidet annonce.................................... 1.300,1/1 sidet annonce.................................... 1.800,Bagsideannonce 6 gange......................17.500,Indersideomslagann. 6 gange..............12.500,Rabatter:
Indrykning i 3 numre...............................-10%

Medlemmerne skal også være opmærksomme
på, at evt. forslag til generalforsamlingen, iflg.
vedtægterne §5 stk. 5 skal være bestyrelsen i
hænde senest søndag den 26. januar 2020.

Indrykning i 6 numre...............................-15%

Vi håber på stort fremmøde til Generalforsamlingen.

For ide, opsætning og fremstilling af annonce kon-

Vel mødt
Bestyrelsen

Annoncepriser er ved levering af færdig ann. leveret som PDF fil og fremstillet i CMYK farver.
takt redaktøren.

Reklamebanner hjemmeside
Lille (pris årligt)..................................... 3.000,Stor (pris årligt)..................................... 4.000,Lav en banner, max. størrelse er 120 pixels i bredden og 300 pixels i højden.
Formatet kan være jpg, gif, html, eller flash (.swf).
Max størrelse 40 Kb.
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GB FTCh Tiptopjack Dime
(GB FTCh Danderw Druid - GB FTCh Brook Furlong Of Tiptopjack)
Begge Dimes forældre har vundet Engelsk Cocker Championship efter at være kvalificeret 6 år i træk.

Står nu til avlstjeneste
i Danmark
i perioden
23/12 - ca. 31/3
Dime er 10 år gammel
og hans sidste kuld i England
er lige blevet 16 uger.
Du kan se yderligere
oplysninger om ham på
www.tiptopdogs.com
Dime har yderligere
3 helsøskende i England som også
er blevet GB FTCh
Seriøse henvendelser kan rettes til:

Kennel Skovmarken
v/ Kim og Jane Sørensen
Græsmarkvej 10,
4632 Bjæverskov
tlf: +45 26870678
eller 26870680
Mail: jane@skovmarken.dk
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Nyt fra Sponsorudvalget
Årets mesterskab i Klubben for FT Spaniels
blev afholdt den første weekend i december, og
sikke en fantastisk weekend det var!
Sponsorudvalget vil gerne sige stor tak, for
jeres opbakning i alle 3 dage.
Vi har fået rigtig positive tilbagemeldinger fra
de sponsorer, som var med som tilskuere under
mesterskabet, og det glæder os, at de også kan
mærke det engagement, der er omkring sådan
en begivenhed.
Selvom markprøvesæsonen netop er slut, vil vi
fortsat arbejde på at sikre, at vi har de sponsorater, som skal til for at gøre gavebordet lige så
interessant den kommende sæson.
Derudover er der altid brug for sponsorater
for, at der kan afholdes de arrangementer året
igennem, som er med til at gøre vores klub
spændende for alle medlemmer. Det handler
ikke kun om markprøver, men mindst lige så
meget om de sociale tiltag i løbet af året som
der heldigvis kommer flere og flere af. Det er
de arrangementer, som gør det muligt, at fastholde de medlemmer, som har spaniels af alle
mulige andre grunde, end lige konkurrencer.
Dem er der trods alt flest af.

Denne gang kan vi byde velkommen til to nye
sponsorer:
WMO Site Facility
Oras

Hvis I kender nogen, som kender nogen, som
måske kunne være interesseret i at være med
på holdet af sponsorer, så smid os gerne en
mail på sponsor@ftspaniels.dk

F.T. Spaniel & Jæger jan. 2020
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4 importerede tophanner til avlstjeneste
UK FTCh
Helmsway Hellraiser
Edwardiana Black Magic FTCh Helmsway Halo)

Hellraiser blev allerede FTCh i England
inden han var fyldt 2 år.
Han har gjort det flot som avlshan i
England, hvor han bl.a. har kvalificeret
2 afkom til Engelsk AV Spaniel Championship 2020. DNA testet fri for PRA,
Fuco og har A hofter.

DK FTCh Colcourt
UK FTCh Trochry Tinker
Sparky of Boundarymoor
of Poolgreen
(FTCh Cleeburf Bramble Not So Little Rascal)

Sparky vandt en vinderklasse markprøve i England inden han kom til DK, hvor
han så er blevet DK FTCh.
HD Fri (A)
Albuer 0
Øjenlyst uden anmærkninger

(FTCh Orgest Yfwr Jess The Dark Beauty)

”Mac” blev UK FTCh på kun 1 markprøvesæson inden han blev importeret
her til DK.
Mac er meget stærk og stilfuld han.
En helsøster til Mac, har netop vundet
Engelsk Cocker Championship 2020.

Kennel Blackmoor

v/Michael Frank Rasmussen
Hans Mikkelsvej 10, 8981Spenstrup
tlf. 27141606 - mail: mfr@domusnova.dk
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UK FTCh Jackshea Ted
of Poolgreen

(FTCh Argyll Warrior - Oldgang Ginger of
Jackshea

Ted er vor nyeste engelske import som
igen er UK FTCh ført af Will Clulee.
Ted er allerede far til adskillige lovende
Cocker unghund i England.
Ted har været kvalificeret til Engelsk
Cocker Championship i 2016 - 2017
- 2018.

Nyt fra Markprøveudvalget
I skrivende stund mangler stadig januar måned
at blive afholdt, men ellers er MU ved at danne
sig et overblik over markprøvesæsonen 201920 - en sæson som er dette MU’s første.
Vi har inden sæsonens start besluttet nye tiltag
som nummerarmbind på samtlige prøver.
Udvælgelse af Guns Choice på samtlige prøver
og begge nye tiltag har fungeret perfekt ikke
mindst tagget være sponsorater fra Nordic
Artemis og Duck Dri. Begge ordninger vil
fortsætte også i kommende sæsoner.
Som jeg skrev i sidste blad, har vi i MU været
lidt skuffede over tilslutningen til et udvidet
markprøveprogram, men modsat skal vi også
lære af de signaler vi modtager, og selvom
MU endnu ikke, i skrivende stund, har afholdt
evalueringsmøde over sæsonen, vil det naturligvis få konsekvenser hvad angår næste sæson,
hvor MU bliver nød til at tilpasse tilbudene til
efterspørgslen. Vi havde i denne sæson forsøgt
at komme med tilbud før sæsonen starter men
i næste sæson, vil vi nok tilpasse tilbudene
efterhånden som sæsonen skrider frem.
En ting som har været yderst positiv i denne
sæson er den støtte og opbakning MU har
oplevet fra terrænværterne, ja vi har endda
oplevet i løbet af sæsonen, at flere terrænværter
har henvendt sig uopfordret med ønsket om at
arrangere flere markprøver for os. - Der skal
lyde en kæmpe tak til alle terrænværter for den
store opbakning vi mærker, og jeg kan allerede
nu fortælle, at til kommende sæson, vil vi igen
kunne præsentere nye terræner, som er blevet
tilbudt os, af forstående terrænværter - vi
glæder os til at afprøve de nye steder ligesom vi
selvfølgelig er yderst taknemmelige over, også
at benytte de allerede kendte og velafprøvede
terræner.
Markprøvemesterskaber
Først i december måned 2019 afholdte vi årets
markprøvemesterskaber på henholdsvis Brahetrolleborg, Ravnholt og Lykkesholm godser,
som alle er beliggende på Fyn.
MU vil gerne sende en meget stor tak til henholdsvis sponsorudvalget og det arrangementsudvalg som bestyrelsen havde nedsat, til at få
afviklet Mesterskaberne til alles tilfredshed.
Samarbejdet de 3 udvalg imellem har været
fremragende og på alle områder upåklageligt
og ud fra MU’s betragtning var Markprøvemesterskabet 2019 det bedst afholdte hidtil.
Det var utroligt imponerende og se, hvor
mange som ønskede at støtte klubben gennem
frivilligt arbejde og ikke mindst oplevede vi
et overflødighedshorn af præmier. Et helt nyt
initiativ var det, at mange af sponsorerne var
inviteret med som tilskuere, hvilket var utrolig
givende med hensyn til fremtidigt samarbejde.
MU vil også gerne fremsende en special tak
til prøveleder Tom Østrup. Tom du gjorde et
fremragende stykke arbejde selv om det var
første gang du var prøveleder på et Mesterskab.
Din myndighed, struktur og lederegenskaber
var absolut med til at vi fik afholdt et, efter
vor mening, aldeles fremragende Mesterskab.

Gave/præmiebordet fra årets Springer Markprøvemesterskab
Et fremragende Mesterskab til trods for det
henholdsvis fredag og søndag var et uvejr,
som gjorde afviklingen yderst besværlig, især
for vore terrænværter på henholdsvis Brahetrolleborg og Lykkeholm. Begge steder (incl.
selvfølgelig Ravnholt) skal have et kæmpe tak
for Jeres professiolisme, samarbejdsvillighed og
forståelse for vores ønsker under yderst svære
forhold. Vi er meget taknemmelige for Jeres
store velvillighed til at få gennemført et yderst
professionelt afviklet Mesterskab, når tilsvarende, indtægterne rent økonomisk, slet ikke står
mål med anstrengelserne - TAK. Vi håber vi
kan komme igen.

være lidt tilbageholdende med at arrangere for
mange træningsmarkprøver på forhånd, men
ligesom finde ud af behovet, ud fra tilmeldingerne på de 3 træningsmarkprøver vi lige nu
har arrangeret.
Du kan nedenstående orientere dig om de 3
træningsmarkprøver, som i første omgang arrangeres 1 i Jylland, 1 på Fyn og 1 på Sjælland.
Viser tilmeldingerne behov for flere, vil vi
straks arrangere disse, da ingen, som ønsker
at deltage på en træningsmarkprøve skal gå
forgæves.
Tilmeldinger vil vanen tro foregå over klubbens hjemmeside.

Træningsmarkprøver
MU kan selvfølgelig ikke hvile på laurbærrene
på trods af et vellykket Mesterskab, for 2020
er allerede startet, og her skal MU bl.a. have
arrangeret forårets Træningsmarkprøver.
Vores erfaringsgrundlag fra den netop afsluttede markprøvesæson fortæller os, at vi må

Næste klubarrangement vil være Klubbens
generalforsamling den 9. februar kl. 13.00 på
Vissenbjerg Stor Kro på Fyn. MU vil selvfølgelig være til stede.
Ole Geert Dam
MU Formand

Træningsmarkprøver 2020
Dato

Sted

Prøveleder

Dommer

Marts/april

Gavnø Slot (Sjælland) Oplyses senere

Oplyses senere

4. april 2020

Eliselund (Fyn)

Oplyses senere

Oplyses senere

Marts/april

Møllerup (Jylland)

Oplyses senere

Oplyses senere

Tilmeldingsfrist er 14 dage før og tilmeldinger foregår over klubbens hjemmeside
Følg med på klubbens hjemmeside og i næste blad.
F.T. Spaniel & Jæger jan. 2020
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Dansk Cocker Markprøvemesterskab 2019

Tekst og fotos: Ole Geert Dam

Fredag den 6. december 2019 bød Klubben
velkommen til første dag af årets største
begivendhed, nemlig Markprøvemesterskaber
2019. Her fredag den 6. drejede det sig om
Cocker Spaniel Markprøvemesterskab, som
blev afholdt for første gang på Brahetrolleborg
Gods, som er beliggende på Sydfyn lige nord
for Faaborg.
Brahetrolleborg Gods er kendt af enhver dansk

jæger, og hører så absolut blandt topterrænerne når vi taler om godsjagter i Danmark.
Kendskabet til Brahetrolleborg blev yderligere
udbredt her i sommeren 2019, hvor godset
afholdte det første Brahetrolleborg Game Fair,
hvor der kom omkring 20.000 tilskuere. Et
Game Fair, som i øvrigt vil blive gentaget i
august 2021.
Jagtvæsenet på Brahetrolleborg styres af 2

Overdådigt præmiebord takket være de mange sponsorer
8
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personer, nemlig Søren Nielsen og Rasmus
Schmidt-Larsen, og man har samtidig, i en af
længerne på avlsbygningerne på Brahetrolleborg, lavet jagtstuer, som er så flotte, at de
næsten slår benene væk under en, når man ser
dem for første gang.
Her fredag den 6. december viste det sig, at
der rigtig blev brug for Brahestrolleborgs
fantastisk flotte indendørsfaciliteter, for vejret
udendørs var skrækkeligt. Nærmest stormvejr
og piskende regn hvor termometret stod på ca.
5-6 grader. På den baggrund blev det besluttet,
at parolen til Mesterskabet blev afholdt indendørs, hvilket var en rigtig god ide.
Straks man ankom til Brahetrolleborg og trådte
ind i en af jagtstuerne, blev man opmærksom
på, at bestyrelsen i år, havde fået lavet et såkaldt
arrangementsudvalg, hvis opgave var, udelukkende at sørge for, at Mesterskaberne forløb
upåklageligt.
Inden selve afviklingen af Mesterskaberne,
havde Markprøveudvalget sørget for terrænerne, prøveleder og skytter. Dommerudvalget for
de 2 britiske dommere og sponsorudvalget for
et overdådigt præmiebord.
Lad det være slået fast fra starter, arrangementsudvalget gjorde et helt fantastisk og
enestående frivilligt stykke arbejde over de 3
dage Mesterskaberne varede. Uden at forklejne
tidligere Mesterskaber på nogen måde, var
årets mesterskaber det bedst afviklede nogen
sinde, og der var tænkt på alt, selv ned i mind-

ste detajle. Samtidig med blev samtlige deltagere, dommere, tilskuere og sponsorer mødt
med et dejligt positivt smil, når vi henvendte
os til folkene fra arrangementetsudvalget. En
kæmpe tak til disse personer fra AU, I var i
aller højeste grad med til at skabe en fantastisk
god stemning over alle 3 dage.
MU havde udpeget en helt ny mand som
prøveleder, nemlig Tom Østrup. Tom har selv
haft Spaniels i flere år, gået på jagt med samme
i lang tid, han har også selv deltaget på flere
markprøver ligesom han har været terrænvært
på Bækgården for en åben klasse markprøve,
men det store hverv som prøveleder på Markprøvemesterskabet, var nyt for Tom. Nøjagtigt
som med arrangementsudvalget, gjorde Tom
også et fremragende og overbevisende stykke
arbejde som prøveleder. Myndig, struktureret
og med et stort overskud gjorde, at vi alle blev
ført sikkert igennem 3 dages afprøvning af vore
bedste hunde. BRAVO Tom og en stor tak for,
at også du afsatte 3 dage til glæde for alle vi
andre.
Under Toms parole her fredag morgen på
Brahetrolleborg, havde skytte Rasmus
Schmidt-Larsen bedt om ordet, og Rasmus bød
alle tilstedeværende et varmt velkommen og
fortalte, at Brahetrolleborg glædede sig til at
afholde deres første Markprøvemesterskab for
FT Spaniels.

Terrænvært og skytte på Brahetrolleborg Gods,
Rasmus Schmidt-Larsen holdt en flot og varm
velkomsttale til samtlige tilstedeværende.

Det var første gang, at Tom Østrup var prøveleder på Markprøvemesterskabet - det kunne man
bestemt ikke se eller mærke - han havde virkelig
styr på tingene og gjorde et forbilledligt og fremragende stykke arbejde.

Dommerudvalget havde inviteret de 2 Walisere, Stuart Morgan og Gareth Davies til at
dømme Mesterskaberne. Begge hører til den
yngre garde af dommere på de britiske øer, og
begge er meget hurtigt blevet anerkendt som
nogle af de bedste derovre. Begge anlægger en
meget positiv tilgang til dommergerningen,
hvor de virkelig leder efter de bedste hunde
uden at gå op i fejlfinding. Samtidig var de begge meget afslappede og venlige, hvilket igen var
medvirkende til den fantastisk gode stemning
Mesterskaberne blev afholdt under. I øvrigt kan
man på side 17, i dette blad, læse om dommerne indtryk af de 3 dage.
På trods af det elendige vejr, var det meget
bemærkelsesværdigt, hvor mange tilskuere der
var mødt op for at se Cocker Mesterskabet, og
noget der, iøvrigt også understreger Brahetrolleborgs positive tilgang til vore hunde, havde
godset stillet hele 3 traktorer med vogne til
rådighed, så vi alle kunne køres ud i terrænet.
Hvor mange tilskuere der var understreges af,
at de 3 vogne, måtte kører mere end 1 gang, for
at alle kom afsted.
Alle der har haft med fasaner at gøre, ved, at
store vejrforandringer hen over natten, betyder
at fasanerne lige pludseligt begynder at opføre
sig helt anderledes end normalt. Dette fænomen blev også åbenlyst her, på et af Danmarks
største jagtvæsener. For Brahetrolleborg tog
os igennem fantastiske Spanielterræner, som
under normale forhold ville have indeholdt
masser af fasaner, men vejret gjorde, at fasanerne absolut ikke var samarbejdsvillige, og der
skulle virkelig arbejdes hårdt for at finde fugl
af de ellers fremragende gående Cockere, hvor
der var kvalificeret 15 af dem, fordelt mellem

Brahetrolleborg Gods har fantastisk flotte indendørslokaler, som de stillede til rådighed sådan at vi
kunne afholde parolen (og senere præmieoverrækkelsen) i ly for regn- og stormvejret som hærgede
udenfor.

De 2 dommere, fra venstre Gareth Davies og
Stuart Morgan, mente at de havde taget det
dårlige vejr med fra Wales.

Dem der magtede det dårlige vejr bedst var
faktisk Cockerne, for de gik fremragende under
de svære forhold
F.T. Spaniel & Jæger jan. 2020
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9 hanner og 6 tæver. Alle 15 havde opnået en
vinderplacering på en vinderklassemarkprøve
siden sidst afholdte Mesterskab. Samtidig med
var den forsvarende mester også kvalificeret.
Der var desværre afbud fra en af de kvalificerede hvorfor der deltog 14 Cockere.
Der er slet ingen tvivl om, at standarden blandt
Cockere er blevet væsentligt forbedret gennem
de senere år, og denne kvalitetsfremgang blev
også tydelig her i 1. runde.
De meget svære og nærmest ekstreme vejrforhold så ikke ud til at belaste Cockerne på
nogen måder. Mens vi mennesker gik sammenbøjede og lidt hovedrystende for at klare vejret,
så arbejdede de små charmetrolle ufortrødent
videre for at producere fugl til de 4 skytter.
4 af de 14 deltagende Cockere udgik i første
runde, hvorefter 10 hunde gik videre til anden
runde, og ingen havde for alvor skilt sig helt
ud, hvorfor det stadig var helt åbent om hvem
der ville vinder Mesterskabet.
Terrænvært Rasmus Schmidt-Larsen måtte virkelig kæmpe hårdt for at finde fugle til os, og vi
skiftede terræn flere gange undervejs for at finde læ for det ekstreme vejr. Netop læ, var nok
også der fasanerne søgte hen for at skjule sig.
Det sidste stykke Rasmus tog os hen til, var et
forholdsvis kuperet terræn mellem grantræer
hvor der voksede hvidt græs op ligesom der var
adskillige kanaler med vand i området. Inden
vi startede sørgede Rasmus og nogle hjælpere
for at klappe mange fasaner ned i området for
at sikre der var nok fugle at arbejde med.
Dette hjalp virkelig, og nu kom der virkelig
fugle for hundene, så de kunne begynde at
stråle for alvor.
Kun 1 hund udgik yderligere i 2. runde, og da
alle hunde var færdigbedømt hos de 2 dommere, kunne de 2 herrer trækker sig tilbage for at
gennemgå deres dommerbøger, for at finde ud
af de endelige præmieringer.
Efter gennemgangen meddelte dommerne at
prøven var slut - de havde altså fundet ud af
præmieringerne uden run-off, hvilket var flot
under de svære forhold.
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De 2 dommere, fra venstre Gareth Davies og Stuart Morgan, sammenligner dommerbøger efter de 14
deltagende Cockere, havde været igennem 2 slip. Det viste sig, at dommerne kunne placere hundene
uden det var nødvendigt med et run-off.

De 4 vinderplacerede hunde flankeret af dommerne. Placeringsrækkefølge fra højre.
Præmieringer blev som følgende:
1. vinder og Markprøvemester 2019, DK
FTCh Sweepstake Rema (UK FTCh Mallowdale Ken of Winhocklin - Trochry Calypso af Sweepstake), opdrættet, ejet og ført af Mikael Jensen.
Vandt også Kennel Whirlwind vandrepokal til
Guns Choice
Kennel Imperials vandrepokal til Bedste Dansk
opdrættede Cocker.
2. vinder, Skyttegaard Storm (Taponoth Rudi
Schenkler - Tiptopjack Excite af Skyttegaard),
opdrættet, ejet og ført af Morten Lauridsen.
3. vinder, Ôrjansbergets Kennel Ôrjansbergets Kiwi (Lowflyer Nipp - Ôrjansbergets Kennel
Ôrjansbergets Ezzie), opdrætter Elsebeth Stoltz
Bergqvist, ejer og fører Liv Stoltz.
4. vinder, DK FTCH Meulengraths Walisiske
Solstorm (UK FTCh Mallowdale Zander - DK
FTCh Moelfamau Fanny af Meulengrath) opdrætter, ejer og fører Karin Meulengrath
Bestået til følgende hunde:
Laycan’s Gus, ejet og ført af Philip Patrick Byrne
Mallowdale Queeny, ejet og ført af Jane Thron
Sørensen.
Hunting Hills Dunphy, ejet og ført af Bo Pedersen
DK FTCh Laycan’s True Grit, ejet og ført af
Kent Kristensen
Vandt også Kennel Sweepstakes vandrepokal for
Bedste apportering
Huntmore Boas, ejet og ført af Thomas Sigtenbjerggaard.
Udover vandrepokalerne var der et væld af
præmier som venligst var doneret af de mange
sponsorer.
9 præmierede hunde ud af 14 startende fortæller tydeligt Cockernes høje standard herunder,

at især bundniveau har løftet sig voldsomt de
senere år.
Det blev endnu engang understreget, at det normalt er de rutinerede hunde, som klare sig bedst
på et Mesterskab. Dette skyldes nok den megen
“hurlumhej” med rigtig mange mennesker omkring der er med til at stresse hundene yderligere. 1., 3. og 4. vinderen var således årgang 2014,
men 2. vinderen var årgang 2013.

stort tillykke til begge.
Det var i øvrigt dejligt at se, at 3 ud af 4 vinderplacerede hunde alle var dansk opdrættede, det
giver store løfter for fremtiden.
På gensyn i 2020.

Sweepstake Rema med opdrætter, ejer og fører
Mikael Jensen viste endnu engang deres høje
klasse, og dommerne understregede da også, at
det især var Rema’s enorme power i brombær
der gjorde udslaget. Rema og Mikael satte samtidig en rekord blandt Cockerne, idet det var
første gang, at en hund har vundet Mesterskabet
2 år i træk. At dette virkelig er svært bevidnes
af, at her i Danmark er det kun en Springer der
har gjort dette tidligere, og går vi til England har
kun 2 hunde præsteret dette igennem mere end
90 års Mesterskaber.
Stort tillykke til Rema og Mikael.
2 vinderen Storm er en gammel kending og det
var 5. år i træk parret havde kvalificeret sig til
det danske Mesterskab. Parret har tidligere været præmieret på Mesterskabet og årets 2. vinder, var en flot gentagelse, idet det var 2. gang
Storm opnåede dette flotte resultat. Tillykke til
Storm og Morten.
3. vinderen var en svensk ejet og ført Cocker,
og læser man artiklen fra dommerne på side 17,
var det især Kiwi’s fornemme evner til at arbejde korrekt med rygvinden i hendes første slip
der gjorde udslaget. Et stort tillykke til Kiwi og
Liv.
4. vinderen var igen en gammel kending, idet
Walisiske Solstorm og Karin også har været
kvalificeret til Mesterskabet flere gange før ligesom de også tidligere har været præmieret. Et

Sådan ser man ud når man har vundet Cocker
Markprøvemesterskab for andet år i træk med sit
eget opdræt. Mikael Jensen og Sweepstake Rema
strålede forståeligt nok efter deres velfortjente
sejr.
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Dansk Springer Markprøvemesterskab 2019
Tekst og fotos: Ole Geert Dam

Som fortsættelse af Cocker Mesterskabet fredag den 6. december 2019 fortsatte Klubbens
Mesterskabsweekend lørdag den 7. og søndag
den 8. december med Springer Spaniel Markprøvemesterskab på henholdsvis Ravnholt og
Lykkesholm Godser.
Folkene bag hele arrangementet var de samme
som om fredagen og det fremragende arbejde
der blev vist på Cocker Mesterskabet fortsatte
begge dage, hvor Springer Mesterskabet blev
afholdt.
Der var dog selvfølgelig en forskel, fordi Mesterskaberne havde skiftet terræn, og vi mødtes
på Ravnholt Gods lørdag morgen til første dag
af Springer Mesterskabet. Nyt terræn betød
selvfølgelig også ny terrænvært, og skytte på
henholdsvis Ravnholt og Lykkesholm godser,
Peter Andreasen, bød Klubben velkommen,
ligesom han har gjort mange gange tidligere,
hvor klubben har afholdt sit Markprøvemesterskab på Ravnholt Gods, som er beliggende på
Midtfyn ved byen Ringe.
En anden stor forskel fra fredag til lørdag,
var vejret, for mens vi havde skrækkeligt vejr
fredag med regn og storm, så havde vejret
nærmest slået en koldbøtte, for her om lørdagen oplevede vi højt solskin uden regn, hvilket
var langt bedre forhold, at afprøve vore bedste
hunde under.
På klubbens generalforsamling i februar 2019,
var det besluttet, efter indsendelse af forslag om
samme, at Springer Mesterskabet altid skulle
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afholdes som et 2 dages arrangement. Forslaget
var vedtaget selvfølgelig med tanke på tidligere
afholdte Mesterskaber, hvor man som oftest
havde måtte lave adgangsbegrænsninger for
Springerne, idet der var for mange kvalificeret,
under kvalifikationskravet opnået vinderplacering på vinderklassemarkprøve afholdt efter
sidste Markrprøvemesterskab. Ligeledes var
den forsvarende mester også kvalificeret.
Det er ikke fordi der er afholdt færre kvalifika-

tionsprøver her i 2019 end tidligere, men det
har blot vist sig, at det stort set er de samme
Springerne som bliver vinderplaceret ved hver
prøve og derfor var der til Springer Markprøvemesterskaber 2019 kun kvalificeret 19 Springere, hvilket var det laveste antal i mange år.
Jeg tror ikke det er under sådanne forhold, at
forslagsstilleren tilbage i februar måned 2019,
havde stillet sit forslag om 2 dages afvikling, for
normalt ville en 19 hundes vinderklasse nemt
kunne afvikles på 1 dag. Men da generalfor-

samlingen er klubbens øverste myndighed, kan
man selvfølgelig ikke gå imod en beslutning
foretaget her, så derfor måtte MU og prøveledelsen denne gang, gribe til lidt anderledes
afvikling end ellers, og det betød, at man
besluttede at stoppe første dags afprøvning, så
snart de 19 hunde havde været igennem 1. slip.
Det gav selvfølgelig en tidligere afslutning af
1. dagen end normalen ville have været. Det
var så meningen, at de hunde som var kommet
igennem første slip på Ravnholt, skulle have
deres andet slip om søndagen på Lykkesholm.
Som nævnt var der 19 Springere kvalificeret
og alle deltog. Fordelingen mellem hanner og
tæver var 10 tæver og 9 hanner, hvilket næsten
var lige over.
Det langt bedre vejr betød også et bedre afviklingsflow på Mesterskabet fordi fuglene var til
stede, og alle hunde havde flush og apportering under deres første slip. Nogle måtte dog
arbejde hårdt for at få fugl, men det gør absolut
ikke noget, blot fuglene er i terrænet og det er
de med garanti på Ravnholt. Problemet er blot,
at Mesterskaberne afholdes i december måned,
hvilket betyder, at man er langt henne i jagtsæsonen, og alle fuglene har prøvet jagt mange
gange tidligere, hvilket betyder, at de blot ved
mindste støj, starter med at løbe fremad i
terrænet, hvilket samtidig betyder ekstra hårdt
arbejde for hundene før de kan producere fugl.
Det har været diskuteret et stykke tid, især i
vor racers hjemland, England. Det er som om
Springernes generelle standard er stagneret. De
er ikke blevet dårligere men det er også som
om standarden ikke har hævet sit niveau de
seneste år. På de britiske øer ses dette tydeligst
når man har afholdt Engelsk Springer Championship. Det Engelske Springer Championship
er med undtagelse af i 1999 altid vundet af
engelsk ejede og opdrættede Springere, men de
sidste 3 år er Engelsk Springer Championship
vundet af Irske ejede og opdrættede Springere,
og det er faktisk helt uhørt, når man tænker
på Engelsk Springer Championship har været
afholdt i 90 år.
En anden ting som beviser påstanden er, at
samtidig med Springernes stagnation i kvalitet,
er Cockernes kvalitet steget voldsomt, og både
på de britiske øer og her i Danmark, er det ikke
længere en sensation, når Cockerne slår Springerne på en AV prøve, og især i åben klasse
(novice) vindes mange prøver efterhånden af
Cockerne.
Om denne tendens kun er midlertidig og
Springerne igen får fremgang kan kun fremtiden vise, men jeg vil godt understrege, at den
kvalitet Springerne viste på dette års Mesterskab generelt var rigtig god.
5 Springere ud af de 19 startende udgik i 1.
runde og 2 hunde nåede begge deres slip på 1.
dagen, da vi jo taler om parsøgsprøve. Dette
betød, at ialt 12 hunde skulle have deres 2. slip
på Lykkesholm Gods søndag den 8. december
2019.
Søndag den 8. december oplevede vi igen en
totalt forandring i vejret, og nøjagtig som under Cockernes Mesterskab om fredagen, bød

Skytte på Ravnholt/Lykkesholm og terrænvært
Peter Andreasen

Prøveleder Tom Østrup holder parole på Ravnholt Gods lørdag den 7. december.

Interessen for F.T. Spaniels bliver større og større og også i år var der mange tilskuere til Mesterskaberne.

Hare - endda af anseelig størrelse - er ikke noget problem for en FT Springer.
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søndagen på regn i stride strømme samtidig
med vinden blæste med orkanagtig styrke.
Lykkesholm Gods hører under Ravnholt Gods,
men selvom Peter Andreasen er hovedansvarlig for jagten både på Ravnholt og Lykkesholm,
så har man ansat en skytte, kun til at tage sig
af Lykkesholm, og hans navn er Mads Torp
Hansen, og det var netop Mads som bød os alle
velkommen til anden dags afprøvning.
Selvom vi har afholdt både Mesterskaber og
almindelige markprøver rigtig mange gange
på Ravnholt, så var det første gang vi havde
fornøjelsen af terrænet på Lykkesholm. Lad det
være slået fast med det samme - Lykkesholm
har et helt overdådigt terræn, som næsten er
som skabt til Spanielarbejde samtidig med
oversigtsforholdene er fremragende. Terrænet
er samtidig meget kuperet, hvilket virkelig
kræver megen fysik af hundene og dermed
også af hundeførerne, dommere og skytter,
som jo skal følge hundene. Problemet den 8.
december var selvfølgelig vejret, og nøjagtig
som på Brahetrolleborg, betød dette, at fuglene
var meget lidt samarbejdsvillige, hvilket igen
gav rigtig lange slip for de enkelte hunde og
adskillige hunde havde tomme slip uden fugl.
Heldigvis var dommerne meget forståelige,
fordi alle hunde havde haft deres situationer på
Ravnholt om lørdagen, så søndagens afprøvning bestod først og fremmest af hundenes søg
og deres evne til at dække terrænet. Dommerne havde således set både flush og apportering
om lørdagen.

Den forsvarende Mester måtte i år “nøjes” med
et bestået.

Da alle hunde havde været igennem 2. slip
trådte de 2 dommere igen til siden, for at
sammenligne dommerbøger, og nøjagtigt som
under Cocker Mesterskabet kunne de blive
enige om en præmieringsrækkefølge uden det
var nødvendig med et run-off.
Ialt kunne præmieres 12 hunde ud af de 19
startende, hvilket igen, nøjagtigt som med
Cockerne, bevidner om en høj kvalitet.

Også i år optog Benny og Jeppe Larsen video fra
Mesterskaberne og en film vil blive lagt på klubbens hjemmeside omkring februar måned.
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Selv under møjvejret om søndagen på Lykkesholm var tilskuermængden stor

De fleste af de præmierede hunde . 3 vinderplaceringer fra venstre samt 6 ud af 9 med bestået.
Resultat blev:
1. vinder og Markprøvemester 2019,
Helmsway Hero af Blackmoor (UK FTCh
Wyndhill Brett of Stagsden - UK FTCh
Helmsway Hope) opdrætter: Ian English, ejer
og fører Michael Frank Rasmussen.
Vandt samtidig Kennel Haycooks vandrepræmie
til 1. vinder på Mesterskabet.
Vandt også Danmarks Jægerforbunds jubilæumspokal til Guns Choice.
Kennel Hammerguns vandrepokal til bedst
hanhund på Mesterskabet
2. vinder, Sliabh Magic af Blackmoor (UK
FTCh Wyndhill Brett of Stagsden - UK FTCh
Sliabh Treasure) opdrætter: Louis Rice, ejet og
ført af Michael Frank Rasmussen
3. vinder, Odbjerg Chandler (DK FTCh Burncrana Flyer af Blackmoor - DK FTCh Skærskovens Heartbreaker af Odbjerg) opdrætter:
Thomas Odbjerg, ejet og ført af Jacob Berg
Bramblelane Gundogs Opdrætterpokal til opdrætteren af bedste dansk opdrættede Springer
på Mesterskabet blev givet til Thomas Odbjerg
som opdrætter.
Bestået til følgende hunde:
Wintonwildfowl Dona Calesa af Kærvang,
ejet af Bo Ottosen, ført af Jesper Brahe
Springerdale Bally Culiane, ejet og ført af Lars
Meincke - vandt samtidig Kennel Sweepstake
vandrepokal til bedste apportering samt Kennel
Chasers vandrepokal til bedst dansk opdrættede
tæve.
DK FTCh Guns Choice Duncan af Gunsmoor, ejet og ført af Frank Nørby
Curlewsky Crusader af Guns Choice, ejet og
ført af Jesper Brahe
Cornermarsh Blind Skye Boy af Guns

Choice, ejet og ført af Jesper Brahe
Gunsmoor Gundogs Muggleswyck Lilly, ejet
og ført af Frank Nørby
Cowarnecourt Kai af Flushmore, ejet og ført
af Henrik Hansen.
DK FTCh Springerdale Del Garbo, ejet og
ført af Lars Meincke
Borrikanni Flush af Dalumore, ejet og ført af
Kurt Dalum
En gigantisk succes for Michael Frank Rasmussen idet han blev både nr. 1 og 2 på Mesterskabet med 2 importerede hunde fra de britiske
øer. Som man kan læse under dommernes
artikel på side 17, skulle vinderhunden Hero
have haft et helt overdådigt første slip under
Gareth Davies. Hero havde allerede vundet
en markprøve i England inden Michael købte
ham, men det var første gang han vandt i
Danmark efter han har opnået flere vinderplaceringer inden.

Chandlers opdrætter, Thomas Odbjerg, vandt
i øvrigt Kennel Bramblelane vandrepokal til
opdrætteren af bedste dansk opdrættede hund.
Om det har betydning må folk selv bestemme
men ud af de 12 præmierede hunde var kun de
3 opdrættede i Danmark, resten var importeret
fra de britiske øer.
Nu gør det ikke så meget, at et enkelt Mesterskab domineres af importer, så længe de
danske opdrættere forstår, at udnytte hundenes
egenskaber i avlen, om dette lykkes kan kun
fremtiden fortælle.
På gensyn til Mesterskab 2020.

2. vinderen, Sliabh Magic af Blackmoor, har
samme far som 1. vinderen Hero, mens hendes
mor, UK FTCh Sliabh Treasure, er en Irsk
toptæve som i øvrigt vandt Engelsk Springer
Championship for 2 år siden, og hun regnes i
øvrigt som en af de bedste tæver overhovedet.
Magic var, som hendes mor, utrolig smart og
hårdtgående.
3. vinder Odbjerg Chandler er et næsten nyt
bekendtskab ligesom hans ejer og fører Jacob
Berg også hører til den nye unge garde af super
dygtige og ambitiøse trænere og førere her i
Danmark. Chandler viste på Mesterskabet, at
han er en utroligt hårdtgående og smart, og
spørgsmålet var om han kunne være kommet
højere op i præmieringerne hvis han ikke
havde haft en ”first dog down” i sit første slip.

Markprøvemester 2019 og 1. vinder Helmsway
Hero af Blackmoor med ejer og fører Michael
Frank Rasmussen.
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Klubben for F.T. Spaniels
vil gerne takke vore sponsorer
til Markprøvemesterskaber 2019

planex

Vildtplejeren.dk

4 hanner med topafstamning til avlstjeneste
Countryways Conor
af Fuglevig

Whiznic Samboo
af Fuglevig

Fuglevig
Tweed

Katemane Glas Eric
Of Moelfamau

Vores nye engelsk importerede blue/roan
farvede Cockerhan, som inden han er
3 år gammel allerede er far til 11 kuld
hvalpe i England. Eric er kraftig linieavlet
på alle Maesydderwen stjernerne.

UK FTCh Clearmeadow Flash of
Countryways - UK FTW Countryways Pip

UK FTCh Bishwell Black Magic of
Breckmarsh - UK OFTW Whiznic Witch

Tiptopjack Nickel af Fuglevig Tiptopjack Harmony af Fuglevig

Engelsk importeret FT Springer Spaniel
han. Conor er meget smart og stilfuld
og er i besiddelse af et utroligt tænd og
sluk temperament. Egenskaber han giver
videre til sine hvalpe.

Vores nyeste Engelsk importerede FT
Springer Spaniel avlshan. Sam er stadig
en unghund som tegner utroligt lovende.
Hans store talent underbygges af hans
fremragende stamtavle.

Vores røde Cocker han Tweed er
opdrættet hos os efter engelsk
importerede forældre.Tweed er virkelig
en powerhan, hvilket er egenskaber han
giver videre til sine hvalpe.

se mere på:

UK FTCh Maesydderwen Scamp Katemane Leaves

www.kennelfuglevig.dk

Ole Geert Dam, Tyrsbjergvej 47, 5210 Odense NV, tlf. 23206812, mail: fuglevig@mail.dk
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”Dommerne har ordet”

med i konkurrencen om topplaceringerne, hvis
de havde haft lidt mere held på dagen, men
sådan er det jo at gå på markprøver.
Det Danske Springer Spaniel Mesterskab.
Lørdag den 7. december blev første dagen af
Springer Mesterskabet afholdt i et nyt terræn
i forhold til Cocker Mesterskabet dagen før.
Terrænet bestod for det meste af brombær og
kvasdynger, og det viste sig at være super til
at holde fasanerne i hele dagen. Vejret var fra
morgenstunden væsentlig bedre end dagen før,
med sol og tørvejr og jeg havde lige fra starten
en rigtig god fornemmelse af vi ville få en
rigtig god dag.
Stort set alle hunde der kom ind til bedømmelse jagede med stor overbevisning og hårdbed
og man var ikke i tvivl om, at hundene virkelig
søgte efter fugl.
Hunden som senere vandt Mesterskabet, havde
under mig, det bedste slip jeg nogensinde har
set som dommer - og det gælder både når jeg
har dømt på de britiske øer eller andre steder.
Den angreb terrænet uden blot den mindste
frygt og den nærmest ødelagde terrænet i søget. For første gang nogensinde gav jeg karakteren A+ - hvilke understreger min begejstring.
Vi blev enige om, at vi ville slutte første dagen
af Springer Mesterskabet, så snart hver hund
på begge sider, havde haft deres første slip.

Tekst: Gareth Davies
Foto og oversættelse: Ole Geert Dam

For de 2 walisiske dommere på Årets Markprøvemesterskaber, Gareth Davies og
Stuart Morgan, var det første gang de var i Danmark, og dømme de danske Spaniels.
Det var derfor helt naturligt for redaktionen, at spørge de 2, om de ville skrive en
lille artikel om deres oplevelser i de 3 dage. Som med alt andet var de straks positive,
og nedenstående er hvad redaktionen modtog fra Gareth Davies.
Det Danske Cocker Mesterskab
Min gode ven Stuart Morgan og jeg selv så os
dømme Det Danske Cocker Spaniel Championship 2019 fredag den 6. december.
De sidste par dage op til den 6. december
havde vi også hjemme haft et rigtig dårligt vejr
med megen regn og en strid blæst, og det var
præcis samme vejr vi oplevede på denne dag.
Der var slet ingen tvivl om, at vejret gjorde det
vanskeligt at styre fuglene for skytten på godset
i forhold til almindelig hverdag.
Vi startede championshippet i et større lidt
kuperet område med hvidt græs. Vi havde fra
starten vinden i ryggen og nogle af mine hunde
klarede opgaven fint, mens andre ikke rigtig
magtede at vise det klassiske rygvindssøg. Det
blev selvfølgelig noteret i dommerbogen.
På et tidspunkt fik jeg lejlighed til at se hunden,
som arbejdede under min dommerkollega, på
modsatte side. Det viste sig at være den senere
3. vinder, og jeg bemærkede, at denne hund
magtede det klassiske rygvindssøg, og jeg viste

straks, at det var noget som min meddommer
Stuart ville synes rigtig godt om, og ganske
rigtigt, da vi senere sammenlignede dommerbøger, viste det sig, at denne hund havde fået
pæne noter hos Stuart.
Det viste sig dog ret hurtigt, at terrænet vi
startede i, ikke indeholdte det nødvendige antal
fugle, så vi skiftede terræn, til en større lysning
omkranset af skov med noget tættere bundvegation, hvor der var større sandsynlighed for at
finde fugle i det dårlige vejr.
Lad det være slået fast, at vi blev behageligt
overraskede over Cockernes standard, især
hundenes pågåendhed og vilje til at jage selv i
hårde terræner var helt i top.
De 2 tophunde var helt i topklasse og var
meget hårdtgående, afgørelsen om hvem der
skulle vinde faldt fordi vinderen var lidt mere
hårdtgående end nr. 2.
Generelt så vi rigtig gode Cockere og der er ingen tvivl om, at flere hunde kunne have været

Om aftenen var vi inviteret til en Mesterskabsmiddag, og både Stuart og jeg var meget
imponerede over Jer danskeres store venlighed
og gæstfrihed og det betød også, at det blev
sent inden vi kom i seng. Men maden og ginen
var fremragende.
Anden dagen
Desværre startede dagen med samme elendige
vejr, som vi havde oplevet under Cocker Mesterskabet om fredagen. Store mængder regn
og blæsevejr var dagens menu, og det viste
sig også næsten fra starten, at den pludselige
vejrforandring, havde påvirket fasanernes
samarbejdsvilje, hvilket betød, at de glimtede
ved deres fravær. Dette betød, at mange hunde
havde tomme slip uden fugl, men det betød
heldigvis mindre, fordi alle hunde havde haft
fugl på førstedagen. Vi havde derfor rigelig tid
til at teste hundenes søg og måde at komme
rundt i terrænet på. Der blev dog skudt enkelte
fugle i løbet af dagen, og de kom som regel, når
der var mest brug for det.
De 3 tophunde var af højeste klasse og de var
en fornøjelse at gå bag ved og dømme.
Hele arrangementet var fremragende, og det
var meget tydeligt at se, hvor engagerede og
ivrige alle var for at få det hele til at forløbe på
bedste måde, hvilket det absolut gjorde.
Jeg er helt overbevist om, at det kun vil kunne
gå fremad for både Cocker og Springer Spaniels i Danmark, og jeg er slet ikke i tvivl om, at
Jeres bedste hunde, nemt ville kunne gøre sig
gældende her på de Britiske øer blandt vore
bedste.
Her til slut vil både jeg og Stuart takke Jer
alle som tog så pænt imod os og vi er meget
taknemmelige for at have fået lov til at opleve,
hvor gode i og Jeres Spaniels er i Danmark.
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Irsk Cocker Spaniel Championship 2019
For kun 2. gang blev der Irsk Cocker Championship den 15. december 2019 på godset
Ballinglough Castle
Dommere var Peter Avery, Pat Brennan, Jon
Bailey og Mark Stewart
Meget glædeligt deltog en dansker nemlig Jane
Thron Sørensen med hendes tæve Mallowdale
Queenie. Parret opnåede et flot bestået samtidig med de blev Guns Choice - Bravo et rigtig
flot resultat.
Præmieringerne blev som følgende:

ejet af Alex Hayes , ført af Ian Openshaw.

Dashing David, ejet og ført af Derek Bell Jnr

Bestået til følgende hunde
Ardcaein Jimbob, ejet og ført af Anthony
Smyth
FTCh Mallowdale Shine, ejet af S. Charlton,
ført af Ian Openshaw
Dendorby’s Girl, ejet og ført af Joe Proctor.
FTCh Mallowdale Quim, ejet og ført af Mick
Welsh.
Mallowdale Queenie, ejet og ført af Jane
Thron Sørensen

Guns Choice:
Mallowdale Qeenie, ejet og ført af Jane Thron
Sørensen
Top Cocker 2019 (mest vindende Cocker i
2019):
FTCH Mallowdale Quim, ejet og ført af Mick
Walsh

1. vinder og Irsk Cocker Championshipvinder 2019 FTCh Endowood Faith (FTCh
Mallowdale Gun - FTCh Mallowdale Midge),
ejer Simon Dixon, fører Ian Openshaw.
2. vinder FTCh Helmsway Kate (FTCh Orgest
Yfwr - FTCh Broadmefarm Beau) ejet og ført af
Adrian Doris .
3. vinder: Maighmor Magic (FTCh Moelfamau Griffon - Maighmor Ragweed) ejer Damian Newman, ført af Trevis Crothers
4. vinder FTCh Endowood Francesca (FTCh
Mallowdale Gun - FTCh Mallowdale Midge),

Irsk Springer Spaniel Championship 2019
Modsat Cockerne som er ganske nye i forhold
til det at have et Irsk Championship, så var det
44. gang, at man afholdte Irsk Spaniel Championship den 27. og 28. december på godset
Dundarave Estate, Bushmills.
Dommere var John Keeshan, Stuart Morgan,
Aidan Patterson og Will Clulee.
Efter 2 dages konkurrence blev resultatet:
1. vinder og Irsk Spaniel Championshipvinder 2019 Gardenrath Cheyenne (Clodahill
Jake - Lisgarvagh Azur) ejet og ført af Ed
McAuley (se billede)
2. vinder FTCh Hollydrive Pretty Polly
(FTCh Hollydrive Kurt - FTCh Hollydrive Sally)
ejet og ført af Mick Walsh
3. vinder Meadowbeat Neala of Greenbush
(FTCh Belvden Collingwood - Llangattock
Luna) ejet og ført af Raymond Wilson
4. vinder FTCh Hollydrive Bert (FTCh Skronedale Romulus - Hollydrive Kylie) ejet og ført
af Eamonn Taaffe
Bestået til følende hunde:
Bishwell Barett of Commonshall, ejet og ført
af Ronan Gorman
FTCh Luthmhor Draco, ejet og ført af Steven
Blackwell.
FTCh Hollydrive Defoe, ejet og ført af Mick
Walsh.
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FTCh Clodahill Quiv, ejet og ført af Pat
Brennan.
Sliabh Henry, ejet og ført af Gary Wilson.
Sliabh Aoife, ejet og ført af Louis Rice.
FTCh Greenbrush Iced, ejet og ført af William
Edgar.
FTCh Garrisoncullin Tio, ejet og ført af Shane
Gainley.

FTCh Hagghouse Warrior, ejet og ført af
Andrew Cunningham.
Årets mest vindende Springer samt Guns
Choice blev FTCh Garrisoncullin Holly ejet
og ført af Shane Gainley

Svenske Markprøvemesterskaber
Markprøvemesterskaber 2019
Svensk Spaniel Mesterskab 2019 blev afholdt på
godset Kulla Gunnarstorp Slot den 23. og 24.
november 2019.
Dommere var de 2 engelske Ladies Margaret
Cox og Alice Wise.
Vanen tro dominerede de danske hunde og
fører totalt.
Hos Springerne blev ialt 9 hunde præmieret og
der var 4 danskere på vinderplaceringerne og
på ialt 2 af de 4 bestået.
Hos Cockerne var de 3 danskere blandt de 4
første, så dominansen i det svenske er meget
dansk.

Bestået til følgende hunde:
Funny Coloured Allsort, ejet og ført af Christina Hansson

Som det fremgår af billedet blev Springerne
først færdige efter mørkets frembrud, hvorfor
billedekvaliteten kunne være bedre.

Guns choice til Hunterfull No Doubt, ejet og
ført af Maria Trogen

Resultat fra Springer Mesterskab blev:
1. vinder og Svensk Markprøvemester 2019
Cowarnecourt Kai af Flushmore (UK FTCh
Helmsway Hellraiser - Beggarbush Elen Of Cowarnecourt) ejet og ført af Henrik Hansen.
2. vinder UK FTCh DK FTCh Sliabh Sunset
of Crispico (UK FTCh Helmsway Henry - UK
FTCh Wyndhill Shona of Sliabh) ejet og ført af
Michael Frank Rasmussen.
3. vinder Helmsway Hero af Blackmoor (UK
FTCh Wyndhill Brett of Stagsden - UK FTCh
Helmsway Hope) ejet og ført af Michael Frank
Rasmussen.
4. vinder Cornermarsh Blind Skye Boy af
Guns Choice (UK FTCh Helmsway Heath Marchwood Ruva) ejet og ført af Jesper Brahe.
Bestået til følgende:
Country Sports Tullamore Dew ejet og ført af
Lasse Ek
Cowarnecourt Maverick af Kaervang, ejet og
ført af Bo Ottesen
SFTCH Country Sports Victory ejet og ført af
Richard Stenmark
Country Sports First Lady, ejet og ført af JanÅke Wahldin
Emerald Hero af Haverdal, ejet og ført af
Lasse Sloth
Guns choice tilldelades SFTCH Country
Sports Victory, ejet og ført af Richard Stenmark

Præmierede hunde på Svensk Springer Mesterskab - placeringer fra venstre.

Svensk Cocker Mesterskab blev resultatet:
1. vinder og Svensk Cocker Mester 2019
Heathcroft Ace (UK FTCh Rollafields Redbud
At Naxshivan - UK FTCh Tiptopjack Swirl) ejet
og ført af Michael Frank Rasmussen
2. vinder Countemdown Anniesocean (Maesydderwen Seichin - Poolgreen Boo) ejet og ført
af Jesper Brahe
3. vinder Hunterfull No Doubt (Vagnmakarens Nougat - Ah-Tibs Dana) ejet og ført af
Maria Trogen
4. vinder Lexline Sean (UK FTCh Trochry
Tinker af Poolgreen - Winhocklin Brunet af
Blackmoor) ejet og ført af Thilde Trempenau

Præmierede hunde på Svensk Cocker Mesterskab - placeringer fra venstre.
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Fornuft og følelser
Leptospirose – og anden alvorlig sygdom

Tekst og fotos: Marianne Wibholm

Vi drives alle af en stor kærlighed til
vores hunde, til sporten og det fællesskab
der er heromkring. Vi træner, passer og
plejer vores små jagtmaskiner efter alle
kunstens regler for at kunne dyrke vores
interesse for jagt på et ofte temmelig
passioneret plan. De små hengivne hunde
er gået i blodet på os og insisterer på samarbejde på et helt særligt plan.
Men engang imellem går det galt – filmen
knækker, og man står på tærsklen til at
miste alt.
Tæt på målet
Tæt på at nå mit mål med min anden springerspaniel Nana, en nu 3,5 årig tæve, er der
bittesmå tegn på at noget ved hunden ikke er,
som det skal være.
Hun var i kanon form. Efter en fin 2018 sæson
med en 3. vinder i åbenklasse på hundens
første markprøve var vi på vej mod udfordringerne i vinderklasse.
Nana er en blød og alligevel hårdtgående
hund med et stort drive, og hun ser stort på
brombær og alt andet der stikker, brænder eller
er pivkoldt.
På en træningsjagt begyndte hun pludselig, til
min store frustration, dog også at ’se stort’ på
vendefløjtet. Min hundeverden var ved at styrte
sammen - i hvert fald var jeg knækket den
eftermiddag og trak hende fra alle tilmeldinger
til markprøve.

’Op på hesten igen’
Vi gik i træningslejr igen for at finde melodien.
Det gik udmærket, hun artede sig og var der,
lige foran …. næsten hele tiden. Vi var flyvende
igen og høstede stor ros på et par jagter. Jeg
mente, at hun var klar og meldte til markprøven på Ledreborg den 11.november.
Vi kom halvt igennem 1. slip med både flush
og apportering. Men stressmomenterne i
parsøget og det tætte brombærkrat med et
par fugle mere end den naboen havde sendt
op, blev for meget for hende og vi røg ud, da
rumpen var for let.
Jeg var tilfreds med vores forsøg og havde mod
på at træne videre og finpudse sagerne, samtidig med, at hun forhåbentligt ville modnes lidt
mere på stressmomenterne.
Glæden og stoltheden
Lørdagen efter fungerede hun perfekt under
bøssen. Vi var på slyngeljagt på godset - en
rough shooting i skønt terræn.
Hun var flyvende og arbejdede med stor iver
hele dagen igennem - en toptunet og meget lydig jagthund. Jeg var så glad for hende og stolt
over, at vi var kommet så langt. Mit mål med at
stræbe efter vinderklasse for at få trænet min
jagthund til et rigtig fornuftigt niveau var nået.
Det første tegn
Efter jagten tjekkede jeg, som sædvanligt,
hunden for skader. Der var kun en lille bar plet
i panden 5x5 mm, som lignede et hudskrab,
hvor hårene var hevet af.
Lørdag aften blev det lidt tykt, søndag lidt større og begyndte at væske. Jeg tænkte ’hot spot’.
Det udviklede sig skræmmende hurtigt, så jeg
tog forbi dyrlægen mandag morgen.
Dommen var egne hudbakterier, der kan gå
amok ifm. med mindre skader.
Det skal sandsynligvis vise sig afgørende senere, at dyrlægen fra Roskilde Dyreklinik gav os
antibiotika med hjem for pletten i panden.
Mistanken på sygdom
Tirsdag virkede hunden dog mere træt – jeg
tænkte, at det var weekendens jagt der stadig
sad i hende.
Onsdag refuserede hun på lufteturen, stillede
sig op, kiggede på mig og logrede lidt og gik et
par skridt hjemad i modsat retning.
Ok da, så gik vi hjem. Hun ville nu heller ikke,
hverken drikke eller spise og hen under aften
registrerede jeg at hun var varm.
Torsdag morgen filmede jeg hendes vejrtrækning, da den var hurtig, 40-45 hiv pr. 30 sek.,
og ringede til dyrlægen for at indfinde mig en
times tid senere.
Blodprøver, test for hjertelungeorm, røngten
mv. blev foretaget.
Blodprøverne viste infektionstal så høje at
vores dyrlæge ikke kunne måle dem præcist
med deres udstyr.
Øvrige blodtal var nogenlunde, men viste dog
tegn på en stresset organisme, der nyligt er gået
i kamp mod noget alvorligt.
En alvorlig lungebetændelse - med af hvad?
Røngtenbillederne viste at hendes lunger var
slemt medtaget, fordelt jævnt ud over begge
lunger og med små kollaps rundt i kanterne,

hvor luften kunne sive ud.
Da der var mulighed for, at årsagen til lungernes reaktion var et fremmedlegeme indhaleret
under jagt, blev vi henvist til Landbohøjskolen
eller Københavns Dyrehospital, hvor de har
CT-scannere.
Vi endte med at tage på Københavns Dyrehospital.
Efter vurdering af tilsendte røngtenbilleder
samt et par ekstra billeder, overvejede dyrlægen her også hjertelungeorm og tog nogle flere
prøver. Han var ligeledes interesseret i vores
færden med hunden, da flere sygdomme kan
ligge og hvile i årevis i før de bryder ud. Og ja
– vi var i både Frankrig og Italien med hunden
i 2016 og 2017.
Jeg afleverede hunden og kørte på arbejde med
ondt i maven og tunge kinder.
Senere afslørede prøverne, at der var antistoffer
mod 3 stammer af Leptospirose.
Leptospirose er en sygdom, der forårsages
af en infektion med spirochæten Leptospira
Interrogans, der bæres af rotter og mus, og
som udskilles og smitter gennem deres urin,
til vådområder, vandløb og øvrige levesteder.
Leptosprise er en zoonose, der smitter mellem

dyr og mennesker. Hunde kan vaccineres mod
den med L4 vaccinen, og denne har Nana fået
siden hun var hvalp.
Men der er mere end 20 stammer Leptospira i
Danmark, og vaccinen dækker altså kun delvist. Jo længere tid siden hunden er vaccineret,
jo større er risikoen for at få sygdommen. Men
altså er der kun 4 af dem vaccinen dækker, og
tilmed kan jeg forstå, at de forskellige stammer
krydser med hinanden.
Smittekilden
Sygdommen kan smitte gennem våd hud med
rifter, ved indtagelse af inficeret vand eller
anden berøring med leptospiraforurenet materiale. Den rammer oftest nyre og lever, så at se
den på lungerne er atypisk, men muligt.
I stillestående eller langsomt bevægende vand
trives Leptospira godt.
Efter oversvømmelser fra åer, vandløb og
kloaker ses flere udbrud af sygdommen og antallet stiger med regnmængden og ses særligt i
sensommer og tidligt efterår.
Nana havde på markprøven på Ledreborg taget
en tår vand af Lejre Å, jeg fortrød og trak hende op, hvorefter hun fik vandet galt i halsen.

Hun kan altså have fejlsunket dette vand og
vandet kan potentielt have været inficeret med
bakterierne. Men om det er der hun har fået
det ind, eller det netop er vores hundes måde at
jage på – med næsen tæt nede i beskidt græs,
siv og mudder – hvor der kan være rotter og
mus, der kan forklare, at det var lungerne hun
blev ramt på vides ikke.
Tanken om at miste en bedste ven
På dyrehospitalet var Nanas tilstand rigtig
skidt og de ville gerne beholde hende og lægge
hende i iltboks for natten, da de var usikre på
om hun var stabil nok.
Hendes infektionstal var på 165 og de ville
gerne observere hende indtil de kunne se om
antibiotikaen virkede.
Stemningen var ikke god, og de var tydeligt
bekymrede for hende.
Jeg var bare SÅ ked af det og usikker på udfaldet – ville hun klare natten?
Undervejs blev jeg høfligt orienteret om udgiftsniveauet på hundens behandling.
Jeg var der jo frivilligt og kunne sige fra anytime. Der var jeg slet ikke endnu, men det er jo
en reel overvejelse.
Hvor meget er min hund værd for mig i kroner
og øre, kan hun blive jagthund igen …. ja
eller bare familiehund og få et godt liv ….…
eller bare et tåleligt liv, men uden jagt, som
hun elsker? De store spørgsmål trængte sig på
sammen med klumpen i halsen.
Først fredag morgen, efter at have ”studeret til
dyrlæge” til langt ud på natten, brød jeg sammen og tudede i en times tid. Jeg havde i løbet
af natten læst om undersøgelser, hvor 50 % af
hundene med Leptospirose var blevet aflivet
og andre, hvor alle var blevet helbredt, men
undersøgelserne var over 10 år gamle, så man
vidste nok bedre i dag.
Jeg ringede bævende nervøs og spurgte til
nattens forløb og talte med en sygeplejerske.
Puha, jo Nana var i live, hun lå på 2 sammenkrøllede tæpper i iltboksen, sov og havde spist
sin morgenmad.
Diagnose og svag bedring
Senere ringede dyrlægen og fortalte, at bakterietallet var svagt faldende fra 165 til 155, og
at iltboksen ikke umiddelbart gjorde den store
forskel for hunden, hvis vejrtrækning stadig
var på omkring 40 pr. 30 sek.
Blodprøverne viste nu, at det var de ’hurtige’
antistoffer mod Leptospirose, som der var
udslag på, hvilket betød, at det var en infektion
opstået inden for de sidste 10-12 dage.
Dyrlægen bemærkede, at den første antibiotika
vores egen dyrlæge havde givet for pletten nok
havde hjulpet hunden i kampen mod bakterierne, måske lige frem reddet hende.
Men der blev nu nøje valgt antibiotika ud, der
kunne ramme præcist det den skulle.
Fredag fik jeg lov at hente hunden hjem. Hun
gik selv stakåndet ud til bilen, kunne dog
hverken selv hoppe ind og heller ud, da vi er
hjemme. Lagde sig straks i kurven og sov – og
blev der.
Jeg bar hende ud i haven med jævne mellemrum. Et ganske miserabelt syn ift. en spaniels

normaltilstand.
Jeg kiggede til hende hele tiden, talte hendes
åndedræt og kiggede på hendes tunge. Den
måtte ikke blive blålig af iltmangel nu.
Som timerne gik virkede hun dog stabil.
Jeg kørte afsted efter vådfoder hos dyrlægen og
tøede noget kyllingesuppe op.
Nu skulle der bare hældes gode sager på kræet,
så hun kunne komme til hægterne.
Det gik som planlagt. Hun både spiste og drak
lidt suppe – men kun, når det blev stukket helt
hen til hende i kurven. Hun rørte sig ikke ud
af flækken.

Lørdag morgen var hun lidt bedre, en lille
smule roligere åndedrag, men hun rallede og
hostede af og til.
Hun spiste mad, drak suppe og ville gerne med
ud på en kort lille tur.
Søndag klarede hun endda selv trappen til og
fra husets øverste etage. Jeg åndede lidt op og
havde nu håbet på, at hun ville overleve.
Mandag tog jeg hende til egen dyrlæge for kontrol af infektionstallet. Det var faldet drastisk til
63 – en kæmpe lettelse.
Tilbageskridt og bekymring
Jeg arbejdede hjemme fra de næste dage i ugen,

så jeg kunne holde øje med hende.
Hun stod i stampe og blev ved med at have
omkring 40 i feber.
Torsdag morgen kunne jeg ikke tage mere og
ringede til Københavns Dyrehospital.
Dyrlægen der, var enig med mig i, at hendes
bedring ikke var tilfredsstillende.
Hun mente, at vi nu burde CT-scanne hende
og kigge med et kamera efter evt. fremmedlegeme og på lungernes tilstand.
Jeg var helt færdig efter flere dages intens
opmærksomhed og ville bare så gerne hjælpe
min hund – og redde hende. Men hvad ville
det ikke ende med at koste? Vi tog afsted – jeg
kunne ikke andet.
Intet fremmedlegeme, rimelig fine slimhinder,
men spredt gulligt skum i begge lunger. Der
blev også taget biopsi af de mærkelige eksempletter på næsen.
Vi skulle vente på svar på dyrkning, men da
Nana var så dårligt, blev der mod normal praksis, givet et ny antibiotika oven i den anden –
noget skulle der ske.
Flere svar og endelig bedring
Og det gjorde der så også. I løbet af få dage
blomstrede hunden op og feberen faldt. Hun
futtede rundt, begyndte at tigge mad i køkkenet og ville gerne gå tur.
Svaret på de nye prøver var, at det var den
multiresistente bakterie Enterococcus, der
havde drillet hende. Det er en tarmbakterie,
der ligner E-coli.
Den er frygtet og berygtet på de danske sygehuse. Der var intet andet end en hudirritation
at sige om pletterne i panden – blot et tegn på
et immunforsvar på overarbejde. Og Leptospirosen var bekæmpet for længst og ikke til at
finde mere.
Prognoserne for lungernes heling er gode, hundens alder taget i betragtning, så hun kommer
efter al sandsynlighed til igen at gøre det hun
er skabt til og som vi elsker at gøre sammen –
at jage fugle.
Vores liv sammen skal fortsætte
Denne gang slap jeg for den svære beslutning
at stoppe behandlingen, fordi der var håb og
muligheder, og vi fandt en årsag. Udgifterne
har været store, men da hunden er sygeforsikret og udgifterne stadig er under forsikringens
dækningsgrænse pr. år, overlever vi - også julen
lige rundt om hjørnet, selvom gaverne nok
bliver lidt mindre i år.
Det har været hårde uger i kriseberedskab
med følelser, der har rutsjet op og ned. Og de
beslutninger der skal tages, når man er ejer af
dyr, skal bare tages.
Det er nødvendigt for dyrenes skyld. Og os
som jægere og hundefolk, der benytter dem
så intensivt som vi gør, kommer ofte i denne
situation.
Vores hunde kommer til skade og de udsættes
til tider for noget ekstreme forhold – og de
elsker os for det.
Hvor langt man vil gå i den enkelte situation
og hvornår og om man beslutter sig for at sige
stop, er et helt individuelt valg, det kan ingen

andre beslutte for én – og heller ikke dømme.
Jeg ville gå langt denne gang. Fordi jeg er nået
langt med hunden, har brugt rigtig mange
timer på træning, og fordi vi har så meget til
gode sammen. Med andre ord – var der et stort
tab på højkant.
Hvad kan vi lære at denne historie?
Men kan vi så lære noget af vores oplevelse?
Dyrlægerne siger, at hun er et meget sjældent
tilfælde.
Kan man gøre noget for at gardere sig?
Vi kan vaccinere vores hunde mod alt, hvad
der kan smittes med, men det hjalp ikke Nana
denne gang.
Vi kan prøve at afholde dem fra at drikke i
naturen, da de stadig hyppigere og kraftigere
regnskyl skaber oversvømmelser fra kloaker
til naturens vandløb og medfører potentielt
livsfarlige bakterier derude.

Men hunde drikker ofte i naturen, og kun
ganske få bliver syge af det.
Nana kommer helt sikkert til at hente fugle
i vandløb og søer resten af sit liv – også med
de skrammer og rifter, hun har fået i løbet af
jagtdagen.
At jage med næsen i jorden i muse- og rotteterræn kommer hun også til resten af sit liv eller
bare stikke næsen i alle mulige andre sjove og
mindre sjove ting.
Vi pakker ikke vores hunde ind i vat.
Vi bruger dem, som de elsker det, vildt og
voldsomt.
Men det vi kan, det er at kende vores hunde, og
læse på dem, når de ændrer bare den mindste
smule adfærd, for da kan de allerede være
meget syge. Og lige der skal vi reagerer på det.
Særligt fordi de små seje hunde ikke skilter
med, at der er noget galt, før det kan være tæt
på, at være for sent.

Til avlstjeneste
DK FTCh Møllevangs Cody
Hårdtgående i alt
terræn
Meget loyal hund
Har et godt sind
Fantastiske
markeringsevner
Bruges på jagt
og markprøver
Se mere på hjemmesiden:

www.kennel-møllevang.dk

Kennel Møllevang
v/Per Jensen
Limfjordsgade 100, 9440 Gjøl
Tlf. 41113596
mail: perj36@hotmail.com
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Foreløbige Træningstilbud 1. halvår 2020
Nedenstående er de træningstilbud der p.t. er planlagt og nye vil komme til.
Man vil altid, på klubbens hjemmeside, kunne orientere sig om klubbens aktuelle træningstilbud, ligesom der vil være mere specifikt information
om de enkelte træningspladser herunder startstidspunkter, mødesteder og evt. priser for træning.
Lokalitet

Hold

Startdato

Sjælland/Hvalsø

Hvalpe, grunddressur
jagttræning

Sjælland/Jyderup

Hvalpe, grunddressur
jagttræning

tlf.

E-mail

kontakt
træningsplads Lars Meincke

22781501

kennel@springerdale.dk

kontakt
træningsplads Helge Jørgensen

20997756

ugleruphelge@hotmail.com

Sjælland/Kvistgård Hvalpe, grunddressur
jagttræning

kontakt
træningsplads Jesper Storm

99557281

info@queenshillgundogs.dk

Sjælland/Vemmelev Hvalpe, grunddressur
jagttræning

kontakt
træningsplads Steen Hendriksen

21176545

steen@happyfield.dk

Sjælland/Vig

kontakt
træningsplads Benjamin Olsen

20288373

E.mail.benjaolsen@hotmail.com

Sjælland/Skærskør Hvalpe, grunddressur
		

kontakt
træningsplads Tina Rævsager

31518489

raevsagertina@gmail.com

Fyn/Blommenslyst Hvalpe, grunddressur
jagttræning

kontakt
træningsplads Martin Grønvald

21247323

sr@srvarktoj.dk

Fyn/Langeskov
Hvalpe, grunddressur
		

kontakt
træningsplads Leif Klimek

20972806

leifklimek@live.dk

Fyn/Aarup
Hvalpe, grunddressur
		

kontakt
træningsplads Henrik Dall

52100160

info@molimo.dk

Jylland/Føvling

kontakt
træningsplads Mark Hausted

41833859

imperialgundogs@hotmail.com

Jylland/Fredericia Grunddressur
jagttræning

kontakt
træningsplads Brian Madsen

25370036

dbgm@profibermail.dk

Jylland/Brande

kontakt
træningsplads Glenn Frandsen

22427666

glenn.frandsen@godmail.dk

Jylland/Juelsminde Hvallpe, grunddressur
jagttræning

kontakt
træningsplads Asger Skov

24638006

as@htom.dk

Jylland/Ormstrup Hvalpe, grunddressur
jagttræning

kontakt
træningsplads Ove Jakobsen

22405826

ojakobsen@sport.dk

Jylland/Århus N

Hvalpe, grunddressur
jagttræning

kontakt
træningsplads Jens Sørensen

40961758

jackii@live.dk

Jylland/Hinnerup

Hvalpe, grunddressur
jagttræning

kontakt
træningsplads Jesper Brahe

60534410

info@kennelgunchoice.dk

Jylland/Hornslet

Hvalpe, grunddressur
jagttræning

kontakt
træningsplads Annette Kjeldberg

60210902

twistergundogs@gmail.com

Jylland/Østbirk

Hvalpe, grunddressur
jagttræning

kontakt
træningsplads Jane Skov

24686982

KennelSpot-On@outlook.dk

Jylland/Djursland Hvalpe, grunddressur
jagttræning

kontakt
træningsplads Karin Meulengrath

21723211

Karin@meulengrath.dk

Jylland/Hadsten

Hvalpe, grunddressur
jagttræning

kontakt
træningsplads Morten Brok

22999777

Kennelwillow@gmail.com

Jylland Aabybro

Hvalpe, grunddressur
jagttræning

kontakt
træningsplads Per Jensen

41113596

perj36@hotmail.com

Jylland/Asaa

Hvalpe, grunddressur
jagttræning

kontakt
træningsplads Palle Martinsen

23955651

pallemartinsen@live.dk

Hvalpe, grunddressur
jagttræning

Hvalpe, grunddressur
jagttræning

Hvalpe, grunddressur
jagttræning

Træner
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Til avlstjeneste
DK FTCh & Mesterskabsvinder 2018

Guns Choice Duncan af Gunsmoor

Vinder af det Danske Markprøvemesterskab 2018
Dansk Field Trial Champion.
Ekstremt hårdtgående i alle terræner + han er en fantastisk apportør.
Han bruges til alt, fra prøver til klapjagter.
Han har et mildt sind, og er nem trænbar.
Han er en mindre hanhund på ca. 15 kg.
Duncan har A hofter og 00 Albuer.

Kennel Gunsmoor
v/Tina og Frank Nørby
tlf. 28729853 - mail: fryno@vestas.com
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Markprøvepræmieret tophan
fra Kennel Happyfield
- Opdrættet med kvalitetsfoder fra

OFTAW
GREENBRUSH BRAVE OF CARNTEEL
(FT CH IR FT CH HOLLYDRIVE KURT – KIDNAIS SKI OF CARNTEEL)

Benzon
- Efter berømte linjer I UK
- Flere vinderplaceringer i vinderklassen i UK
- 2 vinder i vinderklassen i DK
- 3 vinder på det Svenske mesterskab 2017

- Er virkelig hårdt gående i alt terræn og med
en flot stil markeringsevne og apporteringsevne langt ud over det sædvanlige.
- Rolig og velafbalanceret hanhund med et
virkeligt dejligt sind.

Kennel Happyfield

V/ Steen Hendriksen
Hulhøjvej 14, 4241 Vemmelev
steen@happyfield.dk - www.happyfield.dk
Tlf.: 21 17 65 45

Super premiumfoder.
der uanset anvendelse
dækker din hunds behov gennem hele livet.
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Generelt om Prof.Dog super premiumfoder

Alle PROF.DOG fodervarianter er udviklet inden for nyeste forskning i samarbejde med en af landetsførende ernæringsforskere indenfor hunde og kattefoder. Vi følger med tiden og opdaterer vores opskrifter, hvis forskningen viser bedre og nye
resultater indenfor de forskellige fodervarianter. Så du kan altid føle dig tryg ved at fodre med PROF.DOG Alle råvarerne i
PROF.DOG foder er af høj kvalitet. Kødet er tørret inden vejning, så hunden får et reelt højt kødindtag og sammensat
således, at hundene får de bedste og mest naturlige proteiner, olier, vitaminer, mineraler mm. udvundet primært af danske
kvalitetsråvarer, som alle er GMO-fri.
Denne kvalitet medfører og ses ved, at PROF.DOG har en meget høj biologisk værdi = optagelighed i alle foder varianterne,
så du skal give mindre fodermængde pr. måltid og samle mindre op efter din hund.Alle PROF.DOG produkter har et naturligt
indhold af Glucosamin & Chondroitin, der er byggesten til leddene og opretholder en sund ledfunktion. PROF.DOG er et
professionelt kvalitetsfoder du kan stole på og trygt fodre din hund med gennem hele dens levetid.
Helt fra fosterstadiet gennem den drægtige tæve til den ældre og måske senere gigtplagede hund.
PROF.DOG bruges af professionelle hundefolk med gode resultater over hele Skandinavien. Ved at fodre din hund med
PROF.DOG giver du din hund en korrekt ernæring og dermed en reel mulighed for at forbedre levealder og livskvalitet.
Vi kan holde prisen nede på vores produkter ved at minimere vore markedsføringsudgifter, hvilket er til glæde for dig.
Hvorfor gøre fodring dyrt og besværligt, når det kan gøres billigt og nemt.
Alle forhandlere har nu adgang til veterinær rådgivning indenfor fodring, så de kan give Jer den bedst mulige vejleding
indenfor alle PROF.DOG fodervarianter.
Vi glæder os til at give din hund de bedste vilkår for et godt og sundt liv. Danske råvarer og Dansk produceret.

Prof. Dog Teamet som altid står klar til at give dig og din hund den bedste service.
Allan Bredsgaard, direktør Tlf. 21 47 80 83
Søren Andersen, salgsdirektør Tlf. 21 20 96 06
Klaus Olav Larsen, salg Fyn Tlf. 20 56 80 70
Juliet Hyslop Graham, salg Sjælland Tlf. 30 14 18 18
Lager Tlf. 51 26 31 33
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Klubben for F.T. Spaniels
Sekretariatet
Hans Mikkelsvej 10
8981 Spenstrup

Klubben for F.T. Spaniels
Generalforsamling 2020

Afholdes søndag den 9. februar 2020 kl. 13.00
på Vissenbjerg Storkro
Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg
Vissenbjerg Storkro ligger meget centralt i
Danmark i byen Vissenbjerg, kun 15 km vest
for Odense på Fyn. På motorvejen over Fyn
er en frakørsel mod Vissenbjerg og Storkroen
ligger kun 2 minutter fra motorvejen.
For en god ordens skyld vil vi nedenstående
gengive, Klubbens vedtægter §5 omhandlende generalforsamlingen.
§ 5 Generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens
højeste myndighed, dog ikke vedrørende valg
til bestyrelsen.
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én
gang årligt inden udgangen af februar måned,
og indkaldes med mindst 1 måneds varsel
med angivelse af dagsorden, ved annoncering
i medlemsbladet og foreningens internethjemmeside.
Stk. 3 Et stemmeberettiget medlem kan ved
sit fravær lade sig repræsentere ved sin skriftlige fuldmagt udstedt på navn til en anden
myndig person. Den befuldmægtigede person skal kunne fremvise gyldig legitimation
på generalforsamlingen. Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere
mere end ét stemmeberettiget medlem.
Stk. 4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:

1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens beretning om foreningens
virksomhed i det forløbne år.
4. Det reviderede driftsregnskab og status
forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Foreningens budget forelægges til
godkendelse.
8. Eventuelt.
Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal skriftligt være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6 Forslag om vedtægtsændringer, der
ønskes behandlet, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for
udgangen af den måned, hvor den ordinære
generalforsamling skal afholdes.
Stk. 7 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 8 Generalforsamlingen træffer sine
beslutninger med simpelt flertal (én over
halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og
ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning
anvendes dog, når det begæres af blot én
mødedeltager.

Stk. 9 På førstkommende ordinære generalforsamling efter en af bestyrelsen gennemført
eksklusion, eller nægtet optagelse efter § 3
stk.8 ophæves denne beslutning, såfremt
2/3 af de gyldigt afgivne stemmer er herfor.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, dog
anvendes
skriftlig afstemning, når det begæres af blot
én mødedeltager.
Stk. 10 Der udarbejdes et koncentreret referat
fra generalforsamlingen, som godkendes og
underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Referatet skal gengives på foreningens
internethjemmeside.
Vi kan allerede nu oplyse, at der bliver et
ekstra punkt på dagsordenen, fordi både 1.
og 2. suppleanten til bestyrelsen, skal vælges
på Generalforsamling 2020, i henhold til
ovennævnte omkring bestyrelsesvalget.
Medlemmerne skal også være opmærksomme på, at evt. forslag til generalforsamlingen,
iflg. vedtægterne §5 stk. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 26. januar
2020.
Vi håber på stort fremmøde til Generalforsamlingen.
Vel mødt
Bestyrelsen

