
Kære Norsk Gordon Setter Klub, 

Først en helt særlig tak til alle de dygtige og flittige personer, som har bidraget med at 

stable så flot en jubilæumsweekend på benene. Der kræves ufatteligt megen tid med at 

planlægge og udføre sådan et stort arrangement. 

Vi fra Dansk Gordon Setter Klub ønsker jer et stort tillykke med 100 års jubilæet. Et 100 års 

jubilæum, som jeg synes bliver fejret meget flot og på en alsidig måde, så alle folk har 

mulighed i at deltage i et eller andet jubilæumsarrangement som matcher netop det fokus, 

de har på Gordon Setteren. 

For 100 år siden var jeres klub formentlig ikke den næststørste i Norge, målt i antal 

medlemmer og hvalpetillæg, som den er nu. Racen er jo forholdsvis lille. Men de sidste 30-

40 år har skiftende bestyrelser og entusiastiske hundefolk, formået at tegne og favne 

klubben bredt, så den i dag er nummer 2 på listen over fuglehundeklubber, rent 

størrelsesmæssigt, i Norge. 

I har formået at holde et højt tillæg af hvalpe – enkelte år endda omkring tusinde hvalpe, 

så også her må man sige at i rent antalsmæssigt er lykkedes med at skabe verdens største 

population af Gordon Settere. 

Det bør man vise Norsk Gordon Setter Klub stor respekt for. 

Andre ”store” lande har et tillæg på 3 – 400 hvalpe i de gode år. I DK har vi, til eksempel, 

haft et gennemsnit på ca. 70-80 hvalpe årligt. 

Så ingen tvivl om at Norsk Gordon Setter Klub har et stort ansvar med at vedligeholde, 

men ikke mindst forbedre racen. Her har også de norske opdrættere et særligt stort 

ansvar. 

På dette punkt har successen ikke været helt så let at måle, som på kvantitets målene, og 

ærligt skal siges at det har de heller ikke altid været i Danmark. Et Danmark som rent GS 

mæssigt er afhængig af gode avlshunde fra specielt Norge, et land hvor en meget stor del 

af befolkningen er ihærdige jægere. 

Og så er det i øvrigt ligegyldigt hvilken form for fuglehundejagt man taler om, en setter af 

enhver race, en Pointer, Breton eller Vorsteher, skal i mine øjne kunne bruges til det hele, 

mark, skov, fjeld, apport osv. 

Hvordan er man så generelt lykkedes med at forbedre racen rent jagtmæssigt i de sidste 

30-40 år. Her vil jeg tillade mig generelt at sige, desværre ikke særlig god, trods flere 

fremsynede og til tider i folkemunde ”kontroversielle” opdrættere. 

 



Det er mit indtryk man i almindelighed har brugt langt flere ressourcer på at holde fokus på 

HD, i de senere år også på flere andre mere eller mindre ”ny opdagede” sygdomme – dog 

uden at lykkes med at informere hundefolket og andre, om at f.eks. ”bærere” af en 

genetisk sygdom er 100 % raske hunde, som aldrig bliver syge og som nemt kan bruges i 

avl.. En ”bærer” er i 98 % af nordmændenes øjne en syg hund. 

Når man ser på parringer, i det norske, synes jeg også man oftere ser upræmierede 

parringer end hvor begge hundene har f.eks. 1. VK eller minimum 1. AK, på jagtprøve, som 

jo i dag er det eneste målbare middel, vi har for at dokumentere en god jagthund. Specielt 

er det vigtigt, hvis man ønsker forbedringer i racen, at man hele tiden vurderer udviklingen 

kontra de andre fuglehunderacer. Her er jagtprøver den absolut bedste mulighed. En 

jagtdokumenteret hund, giver også langt større sikkerhed for til eks. standinstinkt, jagtlyst 

og dressurbarhed (gemyt). Noget, som er altafgørende, hvis man skal forbedre racens 

jagtlige egenskaber. 

Tænkevækkende er det også at mere end 160 Gordon Settere mødte op på 

jubilæumsudstillingen, mens ikke engang halvdelen deltager i jubilæumsjagtprøven. 

Det er mit håb at man de kommende år i NGK og blandt opdrætterne, først og fremmest vil 

holde fokus på, hvordan man forbedrer racen jagtmæssigt og dernæst prioriterer de øvrige 

ting. 

Hundematerialet har man, det har jeg ved selvsyn flere gange konstateret, så ved den 

rigtige prioritering er jeg sikker på at GS i Norge, også vil kunne stå ,som den bedste 

fuglehund og derved igen tiltrække de rigtige ejere og førere, med mod til at indrømme at 

de gerne står øverst på pallen.  Fordi man er dygtig til at favne bredden, behøver det jo 

ikke betyde, at man ikke har fokus på eliten også. Jeg føler mig dog overbevist om at den 

nuværende ledelse i NGK er særdeles kompetent. 

Jeg vil derfor, med den største respekt for Norsk Gordon Setter Klub, bede forsamlingen 

rejse sig og sammen med mig og DGSK udbringe et trefoldigt leve for jeres flotte klub. 
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