
Bestyrelsens årsberetning for 2016. 

Ultimo 2016 havde vi totalt 178 medlemmer mod 176 medlemmer ultimo 2015. 

 

3 Dobbelt Champion – 2016. 

Østjyllands SR Pointer (Østjyllands RBZ Sandy – Østjyllands PB Rass) som Søren Thygesen i september 2016 

solgte til Ole Halberg, opnåede ved en række flotte resultater i efteråret, heriblandt 1. VK m. Cert i Sverige, 

3. VK i Sverige og 1. VK med HP på DGSK’s efterårsvinderklasse, at blive både, Dansk Jagtchampion, Dansk 

Brugschampion og Svensk Jagtchampion.  

 

Flot opbakning til vintermødet. 

Vintermødet havde en flot opbakning i det 36 personer mødte op, for i første omgang at høre den 

professionelle jagthundedressør Søren Mulvad Johansen fortælle om de vigtigste punkter i hans måde at 

arbejde på. 

Søren bor, sammen med familien, godt 100 km fra Stockholm, hvor hans dagligdag består af hunde dressur 

og jagt arrangementer. 

Søren fortalte med stort engagement, det var tydeligt at mærke at hans hjerte banker for veldresserede 

jagthunde, af enhver art og race. Selv har han pt. derhjemme, både Pointer, Engelsk Setter, Ruhår samt en 

dejlig tysk jagtterrier, hvoraf de to sidstnævnte var med på vintermødet. De er henholdsvis 10 og 14 

måneder og gjorde sig absolut bemærket ved deres eksemplariske opførsel. Begge hunde var i øvrigt 

færdige apportører da de var 7 måneder, også af ræv. 

I store træk arbejder Søren ganske enkelt med sine hunde. Han bruger primært 3 knapper – 

ROS knappen, som benyttes i 98 % af tiden, RIS knappen, som benyttes i de resterende tilfælde (dog lidt 

mere under grunddressuren) Den 3. knap kalder han omdrejningsknappen og er en knap der graduerer 

hvor lidt (hviske-ros) eller hvor meget (overstrømmende glæde) ros eller ris der skal gives. Søren medgiver 

at han ikke er decideret kødbolle dressør og at der findes jagthunde, hvor man må bruges endog særdeles 

konsekvent dressur. Men en modtagelig hund med gode nerver, kan faktisk godt lære f.eks. apportering på 

nogle ganske få dage. 

Vigtigt er også at man i al omgang med hunden er særdeles TYDELIG, både verbalt og i sit kropssprog, dvs. 

at hunden aldrig må være i tvivl om hvad man mener (Ros eller Ris) og at man aldrig skal give en ordre, som 

man ikke er 100 % sikker på hunden kender betydningen af. 

Alle er hunde er individuelle individer og kan aldrig tages på nøjagtig samme måde. Vigtigt at vide nøjagtig 

hvad det er man har mellem hænderne. 

Ved ros, så klø din hund, hvor den godt kan lide det, tag den gerne op i favnen og hold den, klø den til den 

er helt rolig, god kontakt er et must. Hunden skal kunne lide at arbejde for dressøren. 

Indkald er den første og den absolut vigtigste egenskab i Sørens verden. Det skal sidde 100 %, dernæst 

kommer en tydelig stopkommando. Faktisk behøver hundene ikke lære mere end disse 2 ting, men de skal 

sidde og virke over lang afstand. Herefter kan man bygge andre ting på, hvis man ønsker det. 

Deltagerne viste god spørgelyst og Søren besvarede med råd og tips til at løse konkrete problemer. Af 

hensyn til vore konkurrenter på vinderklasserne oplyses disse ikke! 

 

Ydermere fik deltagerne en gennemgang af årets aktiviteter samt en status rapport om forskellige tiltag. 

Fra 1. januar 2017 træder der 2 proportion ændringer i kraft vedrørende henholdsvis årets unge Gordon 

setter og årets Gordon Setter. 

 

Til årets unge Gordon Setter kan der kun medtages point, som er optjent, mens hunden har en alder hvor 

den kan stille i ungdomsklasse (FMR). I dag kan der også medtages point efter hunden ikke kan stille i UK. 



Til årets Gordon setter ændres udstillingskravet til at hunden skal være udstillet, efter det fyldte 2. år, og 

opnået mindst Good (som nu). Forskellen er at den kun behøver udstilles en gang for at deltage i 

konkurrencen (altså ikke hvert år). 

Medlemmer af Dansk Irsk Setter Klub inviteres igen til at deltage på vores klubweekend ved Vejen den 12., 

til 14. august 2016. 

 

DGSK Forderby. 

Klubbens forderby blev afviklet på store og særdeles velegnede marker omkring den nordlige del af Kolding. 

Henrik G. Christensen havde gjort en stor indsats for at finde frem til de rigtige marker, som var passende 

besat med agerhøns. 

Der var 13 deltagere til start, hvoraf nogle også skal stille på det ”rigtige” derby om knapt 2 uger. 

Ikke nok med at formatet skal være på plads, effektivitet skal der også til, ikke mindst efter et nyligt skifte i 

vindretningen. 

Vore 2 dommere på dagen Leif Andersen (Ordf.) og Robert Paulsen klarede opgaven med de 13 unghunde 

til UG og efter 4 runders afprøvning, havde de fundet frem til 3 ekvipager, som alle havde fugletagninger på 

parhøns. 

1. Vinder – Åens Molly v. Henning Rasmussen 

2. Vinder – Åens Isak v. Rene Madsen 

3. Vinder – Vajskær Cora v. Lorenz Clemmesen 

 

Dansk Jagthunde Derby. 

19/3/2016 Dansk Jagthundederby 

Niholys Bess(P) v/Tage Jessen    1. Vinder 

Lilleskogen’s Wayne (GS) v/Søren Brøndum Thygesen   2. Vinder 

Villetoftes Puk (P)  v/Gunnar Larsen   3. Vinder 

Finntorpet’s Gullegul (ES)  v/Nina Smidtstød   4. Vinder 

Midtfyn’s D. Lucky (ES)  v/Klaus Olesen   5. Vinder 

Strandbys Bon (B) v/Jens Stenhøj   6. Vinder 

 

DGSK Hovedprøve 2016 ved Vordingborg – en af de store. 

Totalt blev det til godt 170 startende hunde på vores hovedprøve ved Vordingborg. 

Vi skylder en stor tak til prøveleder Bjarne Kleis samt alle de mange dygtige terrænledere, Ove Jensen, Uffe 

Tromborg, Poul Ellehøj, Jan Christensen, Ásgeir Páll Júlíusson, Curt Jensen, Jan Marinussen, Bo Christensen, 

Lauge Larsen, Jan Feigh, Thomas Stenbek, der på fornem vis har støttet både Bjarne og DGSK ved at stille 

velvilligt op og bruge nogle af deres velfortjente fridage i påsken på vores hunde. 

En stor tak skal der også lyde til et kvalitetsbevidst og humørfyldt dommerteam, Flemming Sørensen, 

Joakim Skovgård, Alex Hermansen, Ove Steen Petersen, Allan Nissen og John Bak, som ligeledes brugte 3 

fulde påskedage på at dømme. 

 

Der skal naturligvis også lyde en tak til alle deltagerne, som udviste stor sportsånd og fairness gennem hele 

prøven. Også en særlig tak til Kersti Jannsen Schmidt fordi hun deler de mange billeder hun tager i løbet af 

dagene med os andre. De mange billeder kan ses på Kerstis FaceBook profil hvor der er et album med 

navnet DGSK’s hovedprøve 2016. 

Ove Jensen havde, lørdag morgen, arrangeret morgenmad i Kaisholm Jagthytten – tak til Ove, hjælpere og 

jagtforeningen for deres smittende engagement. 

 

Nogle af holdene havde rigtig mange fugle, mens det, til tider, på andre hold var svært at finde dem, ingen 

tvivl om at fuglene var der, blot lå de andre steder, idet den store udflytning rundt i terrænerne ser ud til at 



være godt i gang. Mange hunde kæmpede hårdt og længe, ikke mindst var harer og råvildt en stor 

medvirkende faktor til at mange ikke opnåede præmieringer. 

De dygtigste og mest veldresserede hunde var tydeligt også dem der søndag eftermiddag stod i 

matchningen, hvor dygtige Åens Molly ved Henning Rasmussen blev bedste UK hund. 

Glavaris Diezel ved Christina Bak blev bedste åben klasse hund og dermed, under den traditionsrige 

bordbanken og jubel, kunne Christina stolt løfte en af de mest eftertragtede sølv trofæer i klubben, E. A. 

Christiansens Mindepokal, ”Den Store Gulvspand” i vejret. Diezel viste enorm stabilitet under alle 3 dage 

idet den fik 2 X 1. præmier og en 2. præmie, i løbet af de 3 dage. Diezel blev samtidig både dansk og svensk 

udstillingschampion, et fornemt eksempel på en flot hund kombineret med store jagtlige egenskaber. 

 

Under generalforsamlingen, lørdag aften, fik Lorenz Clemmesen overrakt DGSK’s fornemme hæderspris, 

”Sølvfløjten”, under stående klapsalver af forsamlingen.  Motiveringen for tildelingen kan læses herunder: 

 ”I blandt os i dag sidder der en rigtig hædersmand – en hædersmand for hvem hjertet virkelig banker for 

Gordon Setteren. Man mærker tydeligt engagementet, når man drøfter racen med ham, når man ser ham 

sammen med hundene, ser ham glæde sig over når det går Gordon Setteren godt, ikke kun for ham selv, 

men også for andre. 

Formanden motiverede overrækkelsen på følgende vis for generalforsamlingen: 

”Lorenz – du er en flot ambassadør for Gordon Setteren, du har vundet mange præmier, du har 

temperament, men fairness vinder altid hos dig. Du præsenterer racen godt overalt hvor du færdes, 

herhjemme og i udlandet. Dit engagement er smittende, og det ser ud til, at det også lykkes dig at få 

overført glæden ved omgangen med den stående hund til dine børn. Du har i en længere årrække siddet i 

klubbens bestyrelse, du har været ankermand ved hovedprøver og andre prøver i det sønderjyske. Du har 

arrangeret klubweekends – selvfølgelig med megen støtte af din hustru, Linda, som vi alle ved er en stor 

part omkring din altoverskyggende fritidsinteresse. 

Nylig har du også etableret opdræt, kennel Vajskær, som der allerede står stor respekt omkring. Vi håber du 

i resten af dit liv vil bevare engagementet for Gordon Setteren og på samme måde som hidtil, udbrede 

kendskabet til racen, på enestående vis. 

Det er Dansk Gordon Setter Klub en stor fornøjelse at overrække dig vores fornemme livsvarige hæderspris – 

Sølvfløjten – sølvfløjte nummer 4”. 

 

Under selve festmiddagen blev Henry Westh Jensens hæderspris uddelt, en sølvpokal, som tildeles en 

person, som gennem mange år har gjort et særligt stort stykke arbejde for Gordon Setter Klubben og for 

Dansk Jagthundesport i al almindelighed. Den blev med megen sympati og stor hyldest uddelt til Jan 

Lorentzen, fra Tuse Næse, som er en særdeles uvurderlig og dygtig terrængiver og leder, hvor hjertet 

banker for den engelske stående fuglehund, uanset race, selvom den Irske Setter er hans foretrukne race. 

Heldigt at vi kunne lokke Jan med til festmiddagen, uden at han lugtede lunten. 

 

Alle som blev hædret og fik uddelt præmier blev fulgt på vej af fanfarer, udført af en særdeles velspillende 

trio, som både mestrede jagthorn og trompet, hvilket de gav flere flotte eksempler på. 

 

TAMU centeret ved Vordingborg var et dejligt sted at have standkvarter, lidt flere værelser kunne vi godt 

have brugt, så alle der ønskede det, kunne bo på stedet. Til gengæld var forplejningen i en høj klasse, dansk 

bøf med løg om lørdagen og en særdeles lækker festbuffet i kombination med nogle dejlige store og luftige 

lokaler var stærkt medvirkende til den gode stemning under hele prøven. Centeret viste os stor tillid, idet vi 

blot fik instruktion i at lukke og slukke efter os, når vi var færdige. 

Mandag blev for Dansk Gordon Setter Klub en særlig minderig og historisk dag, hvor Søren Brøndum 

Thygesen med Lilleskogens Wayne i en suveræn opvisning af søg, fart og stil, men samtidig med stor 

effektivitet vandt både UKK og Vinderklassen. Tillige gik Søren finaleslippet alene, idet hans egen, 



Østjyllands Pointer, både var rangeret som og blev en flot 2. vinder. Østjyllands Rass og Hans Jørgen Dahl 

blev 3. vinder. Søren blev tillige tildelt Westh Jensens førerpokal for bedst førte hund (e) i vinderklassen. 

Nr. 2 i UKK blev Åens Molly ved Henning Rasmussen. 

 

Alt i alt en særdeles minderig hovedprøve 2016 – vi glæder os allerede til 2017, hvor hovedprøven afvikles 

med standkvarter på Hotel Søgården i Brørup. 

 

Tillykke til DISK med 100 års jubilæet. 

I forbindelse med Dansk Irsk Setter Klubs 100 års jubilæum overrakte Engelsk Setter Klubben og Dansk 

Gordon Setter Klub dem i fællesskab et flot sølvfad med vore indgraverede logoer. Sølvfadet er mere end 

100 år gammel og er produceret i England. 

DISK bestemmer selv proportionerne, vi ønsker blot det er evigt vandrende og bruges i forbindelse med 

markprøver. 

ESK formand Erling Clausen og Anton Dahl overrakte fadet i forbindelse med en personlig tale under 

lørdagens festaften. Begge lagde særlig stor vægt på samværet og samarbejdet med alle medlemmerne i 

Dansk Irsk Setter Klub. 

 

DKK Mesterskabsprøve 2016 ved Tuse Næs på Sjælland. 

Her lykkedes det desværre ikke for Gordon setter racen at komme på podiet, men samtlige vindere ønskes 

tillykke for en flot præstation. 

 

Flot FJD udstilling 

Et dejligt dansk sommervejr dannede rammen om en flot udstilling, for de stående jagthunde racer,  i 

Vissenbjerg søndag den 12. juni. 

Gordon Setterne var i år knap 20 hunde på FJD udstillingen, et meget flot fremmøde, særligt set i forhold til 

de 2 sidste års deltagerantal, som hermed blev mere end fordoblet. 

BIR og vinder, af Gordon Setternes udstilling, blev den flotte tæve Little Lady Vom Rosenhof ved ejer og 

fører Morten Holm. Bedst i modsat køn blev Åens Hr. Whitefoot ved ejer og fører Erik Petersen – hjertelig 

tillykke til begge ekvipager. 

Fra klubben skal der lyde en særlig tak til Christina Bak for sin indsats, som klubbens repræsentant i FJD’s 

udstillingskomite, som arrangerer udstillingen. Også en særlig tak til ringsekretær Lisbeth Strunck og den 

erfarne dommer Gunnar Jensen. Tak til Lene Knuth for at stå for præmierne og uddeling af disse. 

 

DISK & DGSK Klubweekend med udstilling og ”Danmarks største apporteringsprøve”. 

Fredag aften havde ca. 25 klubmedlemmer fundet vej til den selvbestaltede grillaften, hvor vi, grundet det 

skiftende vejr, havde fået tildelt et dejligt lunt indendørs lokale, med køkken og en stor gasgrill stillet til 

rådighed.  

Aftenen forløb, lige nøjagtig så godt som den plejer, med masser af hundesnak til ud på de små timer. 

Vejret i weekenden var skiftende med enkelte byger og til tider lidt sol. Hundefolk er dog naturmennesker 

og ingen piver heldigvis over lidt regn. 

 

Lørdag morgen havde centeret, som i alle henseender var særdeles professionelle, stillet en boldbane til 

rådighed for udstillingen, med opstillet pavillon, borde, stole, strøm parat og alt. Christina Bak havde 

arrangeret udstillingen, sørget for programmer, m.m.. 

Line Hebsgaard Clausen havde, som altid, velvilligt sagt ja tak til tjansen som ringsekretær og alt forløb også 

helt perfekt. 

Wenche Porsanger var en yderst kompetent og informerende udstillingsdommer, som fik megen ros af 

deltagerne. Vi er særdeles taknemmelige for at Wenche ville bruge en hel weekend på vores hunde. 



Wenche gav da også udtryk for at specielt apporteringsprøven, om eftermiddagen, havde givet hende 

megen lærdom. 

Selve udstillingen blev, blandt de 22 deltagere, vundet af Åens Hr. Whitefoot, ejet af Erik Petersen, og flot 

handlet af Sandra Willumsen og blev tildelt EXCL CK Cert og BIK 1 BIR og BIS. En meget værdig vinder af hele 

udstillingen. 

 

Danmarks største apporteringsprøve. 

Kl. 13,00, efter en god grillpølse pause, startede Danmarks største apporteringsprøve i regi af DGSK med 31 

deltagere – tillige var der en stor mængde publikum. 

Prøven var henlagt til Gert Clausens ejendom i Gørding, hvor mange apporteringsbrag er afholdt i tidernes 

løb. Gert var særdeles beæret over også at have medvirket til at arrangere Danmarks største af slagsen � 

17 hunde bestod prøven. 

Bedste Irske Setter og klubmester blev Kirstinekærs Eddie ved Birte Jensen med 29 point. 

2 hunde opnåede på prøven maksimumpoint 30, begge var Gordon Settere, Vajskær Abidal ved Christina 

Petersen og Troldmarkens Jill-Sif ved Anton Dahl og efter en matchning kunne Abidal og Christina fortjent 

fejres som Klubmester og blev ligeledes tildelt Henry West Jensens apporteringspokal i ÅK, mens Sif fik 

Henry West Jensens pokal som bedste UK hund. 

Erfarne dommere på prøven var Brian Krog, Martin Clausen og Svend Åge Vad. 

Bedste hund udover Irsk og Gordon racen blev efter matchning ES Tobølbjergs L Sus ved Søren 

Godtfredsen. 

Umiddelbart efter DGSK’s prøve startede 8 hunde på DISK’s apportprøve hvoraf de 6 bestod. Resultaterne 

for begge prøver registreres på hundeweb en af dagene. 

Alle deltagere viste gennem eftermiddagen flot sportsånd, også når marginalerne var lidt imod dem. 

 

Lørdag aften samledes små 40 personer, i Vejen Idrætscenters Sportshotel til en dejlig festbuffet, med mad 

af meget høj og suveræn kvalitet. 

Gaven og takken til dommere og officials var ”vin eller øl ad libitum”, til dem og deres ledsagere, hvilket der 

ikke blev protesteret imod. 

Wenche Porsanger fik tillige overrakt en af vores ”store” DGSK vaser. 

 

Søndag samledes 9 ekvipager til træning med specielt fokus på ”ro i opfløj” og ”sekundering” – under 

ledelse af den erfarne instruktør Erling Clausen. Nogle lærerige timer, hvor både hund og fører lærte 

meget.  

Kl. 13 afsluttedes klubweekenden med et trefoldigt leve for både DGSK og DISK. 

PT. er klubweekenden fastlagt til den 4., 5., 6., august 2017 med Uge Camping i Sønderjylland, som 

udgangspunkt. 

 

Norsk Gordon Setter Klubs 100 års jubilæum på Gordon Castle. 

Henning Rasmussen, Søren Thygesen og Anton Dahl drog, som repræsentanter for DGSK, i dagene fra den 

21. til den 25. september, til Trysil området, for at være med til at fejre vor norske søsterklubs 100 års 

jubilæum. 

Vi ankom onsdag aften til Ljørdalen, nærmere betegnet Gordon Castle, hvor landskampen mellem Finland, 

Sverige, Norge og Danmark skulle løbe af stablen torsdag.  Selvom resultatet ikke stambogsføres vil der 

altid være en stor prestige i at vinde sådan en 4 nationers kamp. Denne gang ikke mindst for Danmark, da vi 

jo udelukkende er kendt for vore lavlandshunde. 

Aftenen forløb nøjagtig som sådan en skulle, men trods den sædvanlige mangel på søvn, var alle friske 

torsdag morgen. 



Vi var spændte på, om det var lykkedes at eliminere et par af vore konkurrenter i nattens løb, denne taktik, 

kunne vi konstatere, havde ikke båret frugt. 

De danske hunde gik dog solidt i fjeldet, et fjeld, som må siges at være ganske letgået, uden at få en masse 

minuspoint på diskvalificerende fejl, ligesom de ikke blev slået på fugl. 

Sørens Wayne arbejdede gennem dagen upåklageligt og i allersidste slip lykkedes det for den at opnå 

stand, for en lille rypeflok, hvilket sikrede Danmark sejren med 75 point, mod Sveriges 70 point. Norge kom 

på 3.pladsen og Finland på en ærefuld 4. plads. 

Sejrsceremoni og præmieuddeling foretoges i storhytten på Gordon Castle. Vinderpræmien var et flot 

diplom og en håndlavet træ kop, udskåret af birketræsknuder og udsmykket med en sølvrype, NGK’s 

jubilæumslogo, samt messing enden af en kaliber 12 patron. En helt fantastisk flot præmie. 

 

Det stolte danske landshold bestod af følgende ekvipager: 

Åens Molly – Henning Rasmussen 

Østjyllands Sandy – Søren Thygesen 

Lilleskogens Wayne – Søren Thygesen 

Troldmarkens Jill-Sif – Anton Dahl 

 

Landskampens dommere var Erik Petersen og Nils B. Skaar 

 

Det lykkedes ikke de danske hunde at opnå yderligere præmier på det norske fjeld i løbet af de næste 2 

dage, men en dansk opdrættet hund, Åens G Blackie ved Arild Dahl blev 1. vinder med Cacit og blev dermed 

NJCH. En bemærkelsesværdig præstation når man erindrer at Blackie er over 10 år. Blackie har i øvrigt 

tidligere tilhørt Ole Halberg, som sammen med den, opnåede at blive historiens første danske Gordon 

Setter vinder af Dansk Jagthunde Derby. 

 

Nordmændene havde gjort en kæmpestor indsats i at alle deltagere skulle føle sig velkomne og ikke mindst 

den fantastisk lækre spegemad fra slagteren Marius og den gode “kaffe” i sekretariatet var et stort hit alle 

aftener. Standkvarteret i dagene efter landskampen var på det flotte hotel Trysil-Knut – et kendt 

skisportshotel i hjertet af Trysil. 

 

I øvrigt så undertegnede i lørdagens kvalitetsklasse en ny norsk VK stjerne fødes. Bjørklitoppens Lycke, 2 år, 

ved Elin Andersen, var en absolut fantastisk hund at se i fjeldet, optimal udnyttelse af vind og terræn i 3. 

lange slip, flot stil og meget høj fart, 3-4 flotte fuglearbejder på både rypeflokke (og meget provokerende 

situationer) samt enkeltfugl, kanonrejsning og komplet ro i opfløj og skud. Den kommer, med garanti, til at 

vinde mange prøver i Norge. (Og hold et vågent øje med, når den engang skal have kuld). 

 

Lørdag aften var festaften og aftenen blev nøjagtig lige så fornøjelig og talerig, som vi forventede. En 

særdeles veloplagt og sprudlende NGK formand Geir Søgaard sørgede for den bedst mulig afvikling. 

Den officielle danske tale leveredes af formand Anton Dahl og er at finde på vores hjemmeside. 

 

Den fælles indkøbte, store 1 kg tungesølvfad, fra Finsk, Svensk og Dansk Gordon setter Klub blev overrakt 

og taget imod på allerbedste vis. Proportionerne må NGK selv finde ud af, blot er fadet evigt vandrende og 

så skal det uddeles i forbindelse med jagtegenskaber. 

 

En stor ære på aftenen blev vist Erik Petersen, som blev tildelt NGK’s guldmærke, for, som Bjørnar Boneng 

påpegede, sin altid velvillige indsats for klubben, Erik siger aldrig nej til at påtage sig en opgave. 

 

 



01/10/2016 DGSK Int. Vinderklasse. 

Vinderklassen blev med Flemming Sørensen som primus motor og en dygtig Tonny Lønne afviklet ved 

Ballum, helt ude ved vadehavet.  Virkelig velegnede vinderklasse terræner.  Tilsyneladende var der få 

hunde der magtede fuglene på dagen, ligesom et par andre måtte udgå med dressurbrister.  

Tonny havde gjort et stort arbejde ud af dagen, foruden at være skytte sammen med sin søn, havde 

hustruen bagt kage og forberedt lækre grillpølser til middag. Et særdeles gæstfrit arrangement, som vi 

gerne gentager. Da dagen var omme havde ordførende dommer Joakim Skovgård Larsen og meddommer 

Kristian Frøkjær fundet frem til at, ud af de 14 startende hunde, var følgende 2 ekvipager værdige til en 

placering. 

1.vinder Østjyllands SR Pointer – Ole Halberg – (Og dermed kvalificeret til Danmarksmesterskabet). 

2. Vinder Røsnæs Gaucho- Karl Jensen. 

 

Fælles vinderklasser og brugsklasser. 

De fælles vinderklasser blev lidt af en nedtur for Gordon Setterne idet det ikke lykkedes at få kvaliceret 

yderligere hunde andet end 1. vinderen fra vores egen prøve. 

På brugsklasserne opnåede enkelte hunde 2. præmie. 

 

Nye vinderklassehunde gennem 2016. 

Følgende hunde opnåede gennem året den eftertragtede 1. præmie i åben klasse: 

Vajskær Cora ved Lorenz Clemmesen 

Øens Apollo ved Poul Erik Dahl 

Glavaris Diezel ved Christina Bak 

Troldmarkens Jill-Sif ved Anton Dahl 

 

Ny Champion. 

Gennem året opnåede Glavaris Dv Diezel og Christina Bak, foruden en 1.ÅK på marken, en række 

bemærkelsesværdige udstillingsresultater hvormed følgende titler kom i hus, DKCH SECH NOCH NORDCH. 

 

Organisationerne, FJD, DJU, DKK, DJ. 

FJD’s nye organisation med forretningsudvalg, ny sekretær og kasserer, har nu begyndt deres virke og tiden 

må vise om det lykkes at styrke samarbejdet mellem de tilsluttede specialklubber. DGSK skal gøre vores til 

at det vil lykkes, blot ønsker vi fuld åbenhed omkring forslag, drøftelser og beslutninger. 

 

En åbenhed, vi kan konstatere, ikke pt. eksisterer, indenfor samarbejdet med DJU. Blandt andet har man 

derfra, valgt at afvise vores og FJD’s forslag, om åbenhed i forbindelse med valg af kandidater og deres 

opstillere, til forskellige udvalg.  

 

Mellemklassen, som DJU i 2015 forslog oprettet, blev decideret dårligt modtaget af særligt de engelske 

specialklubber, som skarpt gik mod forslaget, men også i den kontinentale gruppe var der ikke flertal, 

hvorfor det blev forkastet på DJU mødet den 8. aug. 2016. 

Alligevel og på samme møde, vedtog DJU’s bestyrelse, helt uden om alle normale procedurer, med forslag, 

høringer og efterfølgende evaluering, at udvide ungdomsklassen op til 36 måneder, med begrundelsen at 

beslutningen har en bred opbakning.  

 

 

 

 



DGSK’s bestyrelse kan efterfølgende konstatere, at dette forslag heller ikke har en bred opbakning og tillige 

aldrig har været til høring blandt nogle af FJD’s tilsluttede specialklubber. Et forhold DGSK’s bestyrelse 

finder aldeles uacceptabelt, hvorfor vi på FJD’s møde, i november 2016, stillede forslag om vedtægts 

ændringer, således at DJU i forbindelse med forslag til fremtidige ændringer af Fælles Markprøve Regler, 

tvinges til at foretage de nødvendige høringer i deres organisatoriske bagland, FJD, DKK og DJ.  

Forslaget blev, i fuld enighed, vedtaget at fremme overfor DJU på deres møde den 5. december 2016. 

 

DGSK’s bestyrelse understreger endnu engang, at vi ønsker et stærkt, tillidsfuldt samarbejde med alle 

organisationer indenfor de stående jagthunde racer, blot finder vi at åbenhed og transparens i 

samarbejdet, er en forudsætning for at lykkes. 

 

 

I forbindelse med et bestyrelsesmøde i DGSK den 11. november 2016, orienterede jeg den øvrige bestyrelse 

om jeg til næste generalforsamling, den 24. marts 2017, grundet øget erhvervs aktivitet, stopper som 

formand og bestyrelsesmedlem i DGSK.  

De 11 år jeg har siddet som formand, har både været spændende og berigende, specielt fordi bestyrelsen 

generelt har en stor opbakning blandt klubbens medlemmer. En opbakning, som jeg er sikker på den 

fremtidige bestyrelse også vil nyde godt af. 

 

En enig bestyrelse besluttede at indstille 1. suppleant Ole Frank, som nyt bestyrelsesmedlem. De øvrige 

medlemmer, også de der er på valg, har glædeligt givet tilsagn om at fortsætte. Dette sikrer DGSK’s 

bestyrelse en fortsat høj grad af åbenhed, kontinuitet, indsigt og stor erfaring. 

Bestyrelsen informerede, ligeledes i november, på hjemmesiden, medlemmerne om at man forventede, at 

konstituere sig efter generalforsamlingen med Ásgeir Páll Júlíusson, som formand og Kristian Frøkjær, som 

næstformand.  

 

 

DGSK’s bestyrelse takker hjerteligt alle vores særdeles trofaste medlemmer for stor støtte gennem året, 

ikke mindst jeres kontingent bidrag har stor betydning for vores økonomi. 

 

Der skal også lyde en helt speciel og dybfølt tak til alle de personer, medlem eller ikke medlem, som har 

brugt deres dyrebare tid på klubbens engagementer, uden sådanne ildsjæle ville det have været meget 

sværere, eller umuligt, at gennemføre så mange omfattende aktiviteter.  

 

Vi takker ligeledes samarbejdspartnere, søsterklubber, sponsorer og øvrige organisationer, både i Danmark 

og i udlandet, for samarbejdet gennem 2016. 

 

Sluttelig vil jeg takke bestyrelsen for et godt, åbent og konstruktivt samarbejde gennem alle årene. 

 

 

Dansk Gordon Setter Klub 

Bjert den 3. januar 2017 

 

Formand 

Anton Dahl 

 


