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Kære Bjarne Kleis vil du komme op så alle kan se dig.
Det er DGSK’s bestyrelse en stor ære at få lov til at hædre dig her i aften
Vi skal meget langt tilbage i årbøgerne for at finde de år hvor du startede med at
gøre dig bemærket i DGSK.
Meget tyder på at du blev medlem omkring 1974. Får din første GS samme år, det
var Krogløvsdårds Don. I 1978 vinder du med Krogløvgårds` Don (Per Ole
Larsson) apporteringspokal. Samme Don eller Max som du kaldte den blev på en
af de store jagter på Lærkenborg udnævnt til kongelig hof apportør for Prins
Henrik. Men der er nok flere der kan huske dig da du stillede med din egen
opdrættede Møllens Charlie hvor du forinden havde fået kennelnavn Møllens. Du
har med dine hunde opnået adskillige fine placeringer og præmieringer. Senest
har du været godt med fremme på både udstilling og markprøver med eget
opdræt; Møllens Pandora som blev 1. vinder med Excelent og Certifikat i
brugshundeklassen på FJD-udstillingen 2017 og med selvsamme hund opnåede
du 1. pr. UK samt 1. vinder af UK på vores hovedprøve i 2017.
Du har hele livet bevæget dig inden for jagt og hunde – du har været med i mange
store konsortier og sammen med din søde kone Pernille har du altid været meget
hjælpsom og åben for at stille arealer til rådighed hvis nogen manglede hjælp til
træning eller prøver. De seneste mange år har I lagt et kæmpe arbejde på jagten
ved Langø. Mange nye jægere og hundefører har trådt deres børnesko under jeres
kyndige øjne/hænder.
DGSK har adskillige gange brugt jeres dejlige terræner til træning og prøver og
altid er det med en stor gæstfrihed som ofte omfatter både overnatningsmulighed
og bespisning.
Du er altid villig til at påtage dig prøvelederrollen – både på hovedprøver og
senest i forbindelse med DGSK´s efterårsvinderklasse 2017.
Du er også aktiv indenfor tidligere Dansk Jagtforening senere i DJ regi som
naturvejleder og underviser, hvor deltagerne har nydt godt af dine rige erfaring
indenfor jagt og vildtpleje hvor du har gjort stor reklame for gordon setteren
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På Hovedprøven 2015 blev Pernille og dig tildelt West Jensens Hæderspokal som
tildeles person/personer der på ekstraordinær vis har støttet DGSK og Gordon
Setteren.
Du har i en årrække været suppleant til DGSK´s bestyrelse - en post du nu
overlader til yngre kræfter.
Ingen kan være i tvivl om, at dit hjerte banker for den stående hund i
almindelighed og for Gordon Setteren i særdeleshed.
Derfor vil DGSK hermed udnævne dig til Livsvarigt æresmedlem.
Allindemagle Ø 28/03/2018
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