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Bestyrelsens beretning for 2018 

Jeg vil gerne på vegne af DGSK’s bestyrelse indlede med en stor tak til alle de trofaste medlemmer for jeres 

store støtte igennem året - både økonomisk igennem kontingentbidrag, som har stor betydning for 

klubbens økonomi og via jeres store engagement i de aktiviteter klubben har stået for.  

Ultimo 2018 havde klubben totalt 173 medlemmer. Dette tal indeholder både A medlemmer, som udgør 

ca. 110 fuldt betalende medlemmer samt vore familie- og æresmedlemmer. DGSK har ved årets udgang en 

økonomi, der bevirker, at vi kommer ud med et resultat tæt på nul. Derfor har bestyrelsen besluttet, at 

med de stigende omkostninger samt et stagnerende medlems antal, at hæve kontingentet med 50 kr. En 

stigning som sammenholdt med hvad andre klubber tilbyder, fortsat er meget fordelagtigt. Alle 

omkostninger stiger som bekendt og med den usikkerhed vi oplever mht. til ny organisationsstruktur samt 

det faktum, at vi ønsker at konsolidere klubben op til dens 100 års jubilæum gør, at hvis vi skal bevare 

klubbens sunde økonomi må vi nu efter 10 år med uændret kontingent ”justere på tallene”.  

Sponsorer 

Inden vi starter gennemgangen af årets aktiviteter og gøremål, vil vi gerne gøre opmærksom på at klubben 

faktisk har fået tre nye sponsorer som alle figurerer med link på forsiden af vores hjemmeside. Rederiet 

Stena line var de første der tegnede et sponsorat, idet de så fordel i støtte os da mange af vore 

medlemmer rejser med hund til både Norge og Sverige. Derefter fulgte Proftag som producerer højkvalitets 

hundetegn – virkelig kvalitetsvarer, som vi kun kan stå inde for. Her sidst på året tegnede DGSK en 

sponsoraftale med Husse hundefoder v/Lars Bæk, som det næste år vil annoncere i årbog og samtidig 

generøst støtte os med foderpræmier til vore prøver, udstillinger og konkurrencer i øvrigt. Bestyrelsen er 

glad for det gode samarbejde vi har med vore sponsorer, som er baseret på gensidig tillid og respekt. 

Derfor kan vi kun opfordre til at medlemmerne støtter op om sponsorerne – idet deres støtte til klubben er 

meget værdsat. Ligeledes er vi glade for de opdrættere og private virksomheder, der tegner annoncer i 

årbogen og dermed lægger fundamentet til, at vi kan fortsætte med at udgive bogen. Uden annoncører vil 

vi have svært ved at fortsætte udgivelsen af bogen. Hvis I medlemmer vil hjælpe med at finde annoncører, 

som ser fordel i at komme i nærkontakt med vore medlemmer vil kasseren sætte stor pris på det. 

Registreringstallene  

I forordet til årbogen 2017 opfordrede vi klubbens opdrættere til at lave flere hvalpe. Dette på baggrund af 

lave registreringstal vi så i 2017 med 30 danske hvalpe og 2 importer. Her i år ser det endnu mere sort ud. 

Kun 15 gordon setter hvalpe er lagt til og 4 er importeret i 2018. Denne trend kan ikke undgå at have 

negativ indvirkning på klubbens virke i årene fremover.  

Her ses en graf der viser udviklingen over de seneste 18 år for henholdsvis vor race alene og for de øvrige 

engelske racer: 

https://www.stenaline.dk/til-norge/ferie?utm_source=dgsk.dk&utm_medium=display&utm_campaign=dgsk_dk-2018&utm_term=chb
http://dgsk.dk/enigma-portfolio/proftag/
https://denmark.husse.com/
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Det siger sig selv at fortsætter denne udvikling er medlemsfremgang usandsynlig, prøverne fremover bliver 

mindre og på længere sigt tyndes avlsmaterialet ud. Det er en ond cirkel, som vi som klub har en stor 

opgave i at bryde – og den opgave tror bestyrelsen bedst løses i fællesskab. Vi vil gerne bede om indput fra 

avlerne om hvad klubben kan gøre for at bringe tallene op hvor de bør være.  
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Tre Gordon Settere har i år opnået følgende fire championat-titler: 

To Jagtchampionater: Med placeringerne på DGSK’ efterårsvindeklasse den 28/9/2018 som henholdsvis 1. 

vinder Lilleskogens Wayne ved Søren Brøndum Thygesen og 2. vinder Åens Hr. Whitefoot v/Erik Petersen 

opnåede begge hunde den eftertragtede titel Dansk Jagtchampion.  

En ny brugschampion: Ugen efter - den 7/10 - tilføjede Lilleskogens Wayne Brugschampionat titlen til 

samlingen da ekvipagen blev første vinder på DKK’s vinderklasse ved Vildbjerg. 

International eksteriør champion: D. 3. november 2018 opnåede GLavaRis Dv Diezel, på DKKs udstilling i 

Herning det eftertragtede CACIB og dermed endnu et championat: INTCH Diezel er dermed både dansk, 

svensk, norsk, nordisk og international Champion.  

DGSK ønsker alle disse højt præmierede hunde opdrættere og deres ihærdige førere hjerteligt tillykke med 

de fine titler og store præstationer. 

Vi har i årets løb fået 5 nye Gordon Settere i vinderklassen 

I foråret opnåede Troldmarkens Klara Klar ved Lauge Larsen og Øens Beta ved Ásgeir Páll Júlíusson 1. pr. i 

åben klasse.  

Følgende 3 ekvipager har i efteråret 2018 opnået 1. pr. ÅK Åens Q. UniQ v/Preben Pedersen, Vajskær 

Basco-Brormand v/Erik Lystrup Nielsen, Østjylland’s SW Beauvais v/Benny Lilleør Christensen 

Alle 5 er dermed klare til deltagelse i Vinderklassen. 

Vintermøder  

Året i DGSK blev traditionen tro “skudt i gang” med afholdelse af to vintermøder henholdsvis på Sjælland 

ved Ringsted, den 18. januar og på Fyn i Nr. Aaby den 25. januar. Begge møder var arrangeret i fællesskab 

af DGSK, DISK og ESK og på Fyn var DBK medarrangør. Møderne var velbesøgte og vi havde omkring 25-30 

hundeførere på Sjælland og knap 50 på det Jydsk/Fynske møde. 

Begge møder var skåret over samme læst med et kort foredrag om et for hundefolket interessant emne – 

derefter kort orientering fra klubberne om de kommende aktiviteter og afsluttende med en kort 

orientering om status på arbejdet med den nye struktur/organisation som tegner sig som afløser for DJU. 

På Sjællands mødet kom dyrlæge Camilla Sørensen fra Herfølge Dyreklinik og holdt et meget lærerigt 

foredrag om Leptospyrose og parvovirus – sygdomme de fleste vaccinerer deres hunde imod, men de 

færreste ved hvilke symptomer kendetegner sygdommene.  

I Nørre Aaby kom Poul Valdemar Nielsen og fortalte om prøver sydpå og om Sct. Hubertus – et meget 

udbytterigt foredrag, hvor der blev givet info om, hvorledes man på nettet finder prøverne, hvad der 

lægges vægt på ved bedømmelsen og ikke mindst hvad der skal til for at vinde – Det har PVN som bekendt 

gjort flere gange; både individuelt og på hold. 

http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2018/10/Dgsk-efterårs-Vindeklasse-10.jpg
http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1224.jpg
http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2018/11/Diezel.jpg
http://dgsk.dk/3-nye-gordon-settere-i-vinderklasse/
http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2018/03/180310tuse.jpg
http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2018/10/Preben-Q.-Uniq.jpg
http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2018/10/Erik-Lystrup-Basco-Brormand.jpg
http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2018/10/Erik-Lystrup-Basco-Brormand.jpg
http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2018/10/Benny-Lilleør-Christensen-Beauvais-e1539275846575.jpg
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På begge møder blev der desuden orienteret om status på forhandlingerne om den nye organisation. Det 

fremgik at FJD’s bestyrelse enstemmigt og klart har givet forhandlingsudvalget, bestående af FJD’s formand 

Christian Johansen, næstformand Per K. Kristoffersen og Ole Dahl mandat til forhandling på FJD’s vegne. På 

det tidspunkt troede vi at forhandlingerne var rimelig langt fremme, men det var først langt ud på året at 

tingene begyndte at falde helt på plads.  

Møderne sluttede ved 22 tiden og begge steder blev der givet udtryk for at man ønskede at fortsætte 

denne model, med at flere klubber slutter sig sammen om vintermøderne. 

Marktræning i foråret 

DGSK stod for marktræning flere weekender i februar både på Sjælland og i Jylland. Alle 

træningsweekenderne var godt bakket op af medlemmerne og det generelle indtryk er, at fællestræning er 

et godt afsæt til forårets prøver. Bestyrelsen forsøger til stadighed at skubbe til de medlemmer der 

fremover kan stå for træningsture over hele landet.  

DGSK Forderby 2018 blev aflyst 

I samråd med prøveleder Torben Schulz Jensen besluttede bestyrelses at aflyse årets forderbyprøve – som 

var planlagt til at blive afholdt lørdag den 3. marts på terræner ved Horsens. Der var som bekendt faldet en 

del sne i området, der gav nogle trafikale udfordringer, idet der også var snefygning. Vejrudsigten gav ingen 

forhåbninger om, at frosten ville aftage de kommende dage og med de hårde marker og sne ville det være 

svært at vurdere stilen på hundene. Desuden var der høj risiko for skader og ikke at forglemme det etiske 

aspekt i at gå på sneklædte marker efter fugle, som sikkert har nok at gøre med at holde sig i live i den 

kolde østenvind. Vi valgte ikke at flytte Fordeby prøven, da resten af marts måned var spækket med 

anerkendte prøver, 100 års jubilæer og div. hovedprøver. Torben havde sammen med sine terrænledere 

lagt et stort stykke arbejde i at skaffe terræner til prøven, og vi takker mange gange for deres uegennyttige 

arbejde for os og vore hunde. Vi har aftalt med Torben og hans terrænledere at DGSK’s forderby 2019 

afholdes den første lørdag i marts 2019 på de samme terræner. Så håber vi bare på bedre vejr til den tid! 

Dansk Jagthundederby 

Dansk Jagthundederby blev et af årets absolutte højdepunkter for Gordon setterne – idet en Gordon Setter 

for anden gang i Dansk Jagthundederbys historie vandt denne præstigefyldte prøve – og ikke nok med det- 

en Gordon setter besatte også tredje pladsen.  

Derbyvinderen i år blev Åens Prisca v/Henning Rasmussen. Efter at være blevet overført til andet heat med 

kategorien 1A var Prisca den eneste 1A hund der bevarede sin kategori og overgik til matchning rangeret 

som nummer et. Østjyllands Marley v/ Søren Brøndum Thygesen havde en meget stærk situation i andet 

heat og blev rangeret som nummer to til matchningen. Marley måtte dog se sig slået i matchningen af en 

meget velgående Breton og indtog dermed tredje pladsen ved årets Jagthunde Derby. Det er værd at huske 

at i dette stærke felt havde Gordon Setterne fem hunde med til andet heat – og faktisk tre hunde til 

matchning idet den ottende hund Gulluras Nicki v/Eskild Bothner optrådte som reserve uden 

afprøvningspligt. 

http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2018/03/derby2018_2.jpg
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DGSK ønsker hjertelig til lykke til Åens Prisca og Henning Rasmussen med den yderst velfortjente 

Derbysejer 2018 og ligeledes til Østjyllands Marley og Søren Brøndum Thygesen med en flot tredje plads! 

Stort tillykke til opdrætteren af Derbyvinderen Kennel Åens og til opdrætter af tredjevinderen Kennel 

Østjyllands. 

De placerede hunde på årets Danske Jagthundederby 2018 blev: 

DERBYVINDER Åens Prisca v/Henning Rasmussen 

2 Vinder. B Stenhøjs Sako v/John Madsen 

3. Vinder Østjyllands SW Marley v/Søren Thygesen 

4. Vinder ES Klintholms D. Arthur v/Klaus Olesen 

5. Vinder IS Vilslevs Nemo v/Erling W Christensen 

6. Vinder ES Jaktstormens Asarek v/Morten C. Petersen 

DGSK har her ved årets slutning modtaget denne nytårs-hilsen fra den ordførende dommer på 

Jagthundederbyet - Flemming Sørensen:  

”Derbysejren var et highlight i 2018 

Snart vendes 8 til 9, og vi skifter 2018 til 2019. Et år med ups and downs, men hvor gordon 

setteren igen har gjort sig særdeles positivt bemærket i dansk hundesport.  

Et af de største højdepunkter i ”mit markprøveår 2018”, var den store ære, der tilkom mig, at 

dømme Dansk Jagthunde Derby, som ordførende dommer. Her oplevede vi der så 

afprøvningerne om lørdagen et generelt højt niveau hos de deltagende hunde. Specielt de 6 

placerede hunde havde derbykvalitet – og heriblandt var der to Gordon settere.  

Søren Tygesen var endnu engang med i toppen – denne gang med hans nye håb, Østjyllands 

Marley. Marley viste i snestorm overlegen fuglebehandling i sit første slip – en stærk situation, 

der sammen med Marleys format bragte den i top af rangeringen.  

Derbyets største oplevelse kom, da den senere vinder, Åens Prisca blev sluppet. Med stor 

intensitet, en fortinlig stil og i absolut forbilledlig kontakt med den rolige fører Henning 

Rasmussen, afsøgte Prisca den store mark til UG med kryds og slange. Havde man ikke tårer i 

øjnene af den skarpe vind, så fik man det efter dette slip – et highlight i 2018. 

Prisca blev senere en fortjent Derbyvinder og Marley placerede sig som nummer 3 – to 

Gordon settere i top tre. Det er bare at løfte på hatten! 

Generelt et stort tillykke til alle i jeres klub med mange fornemme resultater gennem 2018. 

Jeg glæder mig til at se jeres hunde på hovedprøven 2019 i det sønderjyske. 

De bedste hilsner 

Flemming Sørensen ” 

Hovedprøven  

Hovedprøven 2018 var henlagt til EUC centeret i Audebo på Sjælland. Knap 150 starter blev det til fra 

onsdag den 28. marts til og med langfredag den 30. marts. Onsdag havde vi fem hold i marken og torsdag 

http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2018/03/derby2018_1.jpg
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var seks hold afsted. Imens UKK og andet heat VK blev afviklet fredag var der ydermere bedømmelse af to 

hold kvalitetsklasser sideløbende. Forholdene for afprøvning viste sig at være særdeles vanskelige onsdag 

og torsdag, et vejrskift fra tirsdag til onsdag betød kold nordøstenvind med snefald og fygning – og fuglene 

var meget lidt samarbejdsvillige! 

Det afspejlede sig i de uddelte præmier. Der blev således kun uddelt to 1. pr. i Åben Klasse på hele prøven – 

men til gengæld var det den samme hund der opnåede begge præmieringer nemlig Blacksetter’s Silke 

v/Michael Olsen. Dermed vandt ekvipagen Åbenklasse uden konkurrence. Anderledes var det i ung 

hundeklassen hvor der var opnået en del førstepræmier over de to første dage. I alt mødte 7 hunde op til 

matchning som blev bedømt af Erling Clausen. Her trak Åens Prisca det længste strå og blev vinder af UK 

2018. Henning Rasmussen meldte forfald og Prisca blev på dagen ført af Robert Paulsen.  

Den traditionsrige ungdomskonkurrenceklasse blev bedømt af Ulrik Stadelhover. Her var 8 hunde mødt op 

og efter en spændende dyst blev resultatet som følger: 

1. vinder Åens Prisca ført af Robert Paulsen 

2. vinder Østjyllands Marley ved Søren Brøndum Thygesen 

3. vinder Nakkehages To Alsak ved Anne Elmgren Geisler 

Med 16 hunde i vinderklassen var det ikke en af de største i historien – og da dommerne voterede efter det 

indledende heat var der kun skudt over to hunde nemlig Troldmarkens Ilova af 05 maj 2007 v/Peter Thorup 

og Lilleskogens Wayne ved Søren Brøndum Thygesen. Herudover valgte dommerne at tage fire hunde med 

over til andet heat, som alle var rangeret uden for kategori pga. manglende fugletagning. En ekvipage var 

desværre kørt hjem til Jylland og havde lavet andre arrangementer til dagen efter og dermed mødte fem 

hunde op til andet heat. Her lykkedes det kun for Øens Beta ved Ásgeir Páll Júlíusson at bringe sig i fugl og 

dermed stod matchningen kun mellem de tre hunde med fuglearbejde. Ordførende dommer Thore Larsson 

og meddommer Svend Aage Vad kunne efter en kort matchning løfte sløret for følgende placeringer: 

1. vinder Lilleskogens Wayne 

2. vinder Øens Beta 

3. vinder Troldmarkens Ilova af 05 maj 2007 

Ud over alle prøverne - afholdt vi den årlige generalforsamling, efter de forskrifter som står i vores 

vedtægter. Gorm Pedersen blev foreslået og valgt som dirigent og Lene Knuth tog referat. Selve 

generalforsamlingen var ikke nogen tidsrøver og inden vi så os om var bestyrelsens beretning vedtaget og vi 

var fremme ved præsentation af regnskab og budget. Begge dele blev godkendt af forsamlingen. Angående 

valg til bestyrelsen opnåede Lauge Larsen, Robert Paulsen og Ásgeir Páll Júlíusson genvalg til en toårig 

periode i bestyrelsen. Der var ikke modkandidater. Til suppleantposterne blev Martin Larsen (Sjælland) 

Thomas Rosengaard Poulsen (Fyn) og Erik Lystrup Nielsen (Jylland) valgt ligeledes uden modkandidater. 

Anne Eliasen og Michael Olsen fik genvalg som revisorer og Bent Simonsen som revisorsuppleant. Således 

bemandet kunne dirigenten konstatere, at der ingen forslag var til behandling og umiddelbart derefter 

kunne vi tage fat på Eventuelt. Her blev der givet en meget kort orientering om status på forhandlingerne 

om den nye organisation, hvor essensen var at vore forhandlingspartnere – som til start har inviteret til 

forhandlingerne (!) er noget fodslæbende og har faktisk forhalet processen med at afskaffe DJU og stable 

en ny organisation på benene.  

http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2018/04/20180328_100601.jpg
http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2018/04/Dommere_og-Præmierede_UKK-2018.jpg
http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2018/04/Dommere_og-Præmierede_UKK-2018.jpg
http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2018/04/Alle-prømierede_og-_-dommerne.jpg
http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2018/04/Alle-prømierede_og-_-dommerne.jpg
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Herefter bad formanden om ordet og bad to mange årige medlemmer og støtter af klubben – Bjarne Kleis 

og Kristian Thomsen – om at komme op i ”rampelyset” og modtage en hædersbevisning i form af 

æresmedlemsskab af Dansk Gordon Setter Klub. Bestyrelsens motivation for æresmedlemsskabet står at 

læse i referatet af generalforsamlingen og ligeledes ved et klik her:  

Her kan motivationen for Bjarne Kleis’s æresmedlemskab læses 

Her kan motivation af Kristian Thomsen æresmedlemsskab læses  

Æresmedlemmerne fik et diplom og DGSK’s guldnål samt en velfortjent applaus med på vejen. 

Da klapsalverne for Bjarne og Kristian var stilnet af blev et nyt tiltag fra bestyrelsen præsenteret – nemlig 

en form for ”25 års nål” – i sølv. Bestyrelsen har været tilbage i årbøgerne og forsøgt at finde de 

medlemmer som har været med i 25 år eller mere og er her stadig. Dvs. dem der stod på medlemslisten i 

årbogen 1993 og havde indløst medlemskab i 2018 mente vi måtte opfylde kriteriet for at opnå nålen i år. 

Det skal straks indrømmes at datagrundlaget er spinkelt. DGSK har i tidens løb lavet om på vilkår for 

familiemedlemsskaber, nogle har måske haft afbrydelse i medlemsskabet, andre har skiftet navn og hvis 

der er nogen der har rettelser til nedenstående liste er bestyrelsen meget villig til modtage hints og 

informationer om medlemmer der opfylder kriterierne for 25 års medlemskab (eller flere års medlemskab) 

og som dermed har gjort sig fortjent til en anerkendelse af en 25 årig opbakning til Dansk Gordon Setter 

Klub. Følgende blev nævnt og i det omfang de var til stede hædret med 25 års nålen: 

Anita Aronson, Christina Bak, John Bak, Henrik G. Christensen, Anton Dahl, Poul Erik Dahl, Anette Frandsen, 

Niels Otto Haldrup, Harri Heino, Morten Iversen, Lene Knuth, Niels Erik Krüger, Bjarne Kleis, Lauge Larsen, 

Thore Larson, Michael Olsen, Elo Juhl Pedersen, Bente Friberg, Frits Friberg, Preben Pedersen, Ove Steen 

Pedersen, Erik Petersen, Bent Simonsen, Kristian Thomsen, Lars Zinglersen, Anton Linnet, Orla Sloth 

Andersen, Niels Thyge Brogaard, Ole Jensen, Jan Kristensen, Søren Thygesen, Kristian Frøkjær. 

Efterfølgende har vi udleveret nålen til Anne og Claus Elmgren Geisler og Jesper Olesen som vi overså i 

første ombæring. Er der flere vi har overset hører bestyrelsen som sagt gerne fra jer! 

Generalforsamlingen sluttede med en velfortjent klapsalve til den fraværende Derbyvinder Henning 

Rasmussen som fik (in absentia) overrakt en ærespræmie fra DGSK til minde om den flotte sejr på Dansk 

Jagthundederby 2018 – hvorefter klubben var vært ved et glas champagne til de fremmødte. Referat fra 

generalforsamlingen kan læses ved et klik her 

Torsdag aften var der vanen tro (på anden dagen af prøven!) festmiddag med uddeling af præmier, diverse 

pokaler udtrækning af lotterigevinster – for ikke at glemme rigtig hyggeligt samvær med hundevenner. 

Sådan en prøve kan ikke afholdes uden at en masse mennesker lægger kræfter i at gøre deres til, at 

arrangementet bliver så godt, som det her vitterlig gjorde. Her vil vi gerne rette tak til vore altid meget 

hjælpsomme terrænledere Hans Kurt Kaas Hansen, Asger Mogensen, Tage Jessen, Michael Olsen, Jan 

Lorentsen, Ole Darmann, Peter Eliasen mf. 

Desuden vil vi gerne udtrykke vores tak til prøvens dommere Svend Aage Vad, Erling Clausen, Claus 

Raahauge, Claus Nielsen, Ulrik Stadelhofer, Søren Stærkær og Thore Larsson for at bruge tid på at dømme 

vore hunde. 

http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2018/04/DSC_2585.jpg
http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2018/04/DSC_2591.jpg
http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2019/01/Referat-Generalforsamling-28032018.pdf
http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2019/01/Motivation-for-æresmedlem-Bjarne-Kleis.pdf
http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2019/01/Motivation-for-æresmedlem-Bjarne-Kleis.pdf
http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2018/04/kristian-thomsen.pdf
http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2018/04/DSC_2593-e1523794050341.jpg
http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2019/01/Referat-Generalforsamling-28032018.pdf
http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2019/01/Referat-Generalforsamling-28032018.pdf
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Forårsvinderklasserne og DKK’s mesterskabsprøve 

Gordon Setterne gjorde desværre ikke noget større nummer ud af fællesvinderklasserne i foråret. Men et 

par enkelte placeringer blev det til og med en flot 4 vinder placering på DKK’s vinderklasse ved Vildbjerg 

kvalificerede Åens Hr. Whitefoot v/Erik Petersen sig til DKK’s forårsmesterskab. Da vi fik de tre vindere fra 

egen vinderklasse med til DKK’s forårsmesterskab var Gordon Setterne repræsenteret med 4 ekvipager. 

Nemlig Lilleskogens Wayne v/Søren Thygesen, Øens Beta v/Ásgeir Páll Júlíusson, Troldmarkens Ilova af 05 

maj 2007 v/ Lene Knuth ført af Peter Thorup og Åens Hr. Whitefoot v/Erik Petersen 

Wayne og Søren Thygesen. forsvarede Gordonsetternes ære på mesterskabsprøve og blev en værdig anden 

vinder.  

De placerede på forårsmesterskabet: 

1. vinder (b) Kenzo Thomas Klit 

2. vinder Lilleskogens Wayne v/Søren Thygesen 

3. vinder (ES)Nordvestjyden's Jawa v/ Kurt Nedergaard 

4. vinder (P) Boelsgaard's A Sifu v/ Steffen Godthaab Olesen 

5. vinder (ES) Nordvestjyden's Jarl v/ Martin Ry Krog 

Apporteringstræning/prøver  

Efter forårets prøvesæson tog vi fat på apporteringstræning og i klubregi blev der afholdt 2 apportprøver på 

Sjælland – sammen med DISK og en prøve i samarbejde med ESK i Jylland. Vi fik en del hunde klar til 

efterårsvinderklasserne og brugsprøverne men højdepunktet på apporterings sæsonen indtrådte på 

Sjælland da Troldmarkens Ilova af 05 maj 07 og Lene Knuth kom helt til top på Racedysten arrangeret af DJ. 

De var i matchning med ikke mindre end 18 andre hunde med 30 point. Den matchning klarede Ilova og 

Knuth med bravur og slog de 18 andre kompetanter ved at hente to duer på 51 sekunder. 

De to tætteste konkurrenter var meget tæt på at bruge et helt minut på opgaven – især ham der blev 

nummer tre. Det var i øvrigt en fornøjelse at overvære at de tre individuelt bedste hunde var stående 

jagthunde; nemlig Gordon setter, ruhåret hønsehund og en engelsk setter. Hjertelig tillykke til Lene Knuth 

og Ilova! 

 Så var turen kommet til den sidste FJD udstilling… 

I år mødte 16 Gordon Settere op til årets udstilling i Vissenbjerg den 10. juni. Det var hyggeligt som altid at 

starte sommeren med at møde hundevenner fra nær og fjern- og denne gang var der glædeligvis både nye 

medlemmer der kom og viste deres hunde frem og ikke mindst gamle som dukkede op igen efter nogen 

tids fravær. Vejret var fortrinligt til udstilling med enkelte forfriskende byger i mellem solstrålerne. 

11 hanner og 5 tæver blev udstillet. Da bedømning og konkurrence var afsluttet stod Nakkehages Petra 

som Bedst i racen med Excellent CK 1.BTK og CERT. Petra er efter Nakkehages BD Tilde & GLavaRIs DV 

Diezel og ejes af Christian Elgaard. Bedst i modsat køn blev Åens Mads med Excellent CK 1.BHK BIM. Mads 

er efter Åens Smilla & Rippy`s Tex og ejes af Erik Petersen. 

http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2018/12/20180414_153700.jpg
http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2018/12/20180414_153700.jpg
http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2018/07/DSC_0707.jpg
http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2018/07/DSC_0840.jpg
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Udstillingen sluttede med at Kennel Nakkehages stod for en opdrætsklasse som dommeren karakteriserede 

med ordene : Opdrætsklasse af høj kvalitet, gode typer, god ensartethed, hvor der tydeligt ses kønspræg på 

hanner og tæver. Klassen blev tildelt tildelt HP og ÆP. 

Traditionen tro blev der uddelt pokaler i alle klasser og her er en oversigt over årets uddelinger: 

Troldmarkens Lago – Absolut Bonus Talentfad 2003 

Nakkehages Milo – Don Carlos Platten 2016 

Åens Sivert – Q-Bic’s Vandrepokal 2009 

Åens Prisca – Højtoftegaards Unghundepokal 1992 + Sjællandske Venners Vandrepokal 2009 

Åens Mads – BIM Pokal 1998 

Nakkehages Td Petra – 75-pokalen 1998 + Tandbjergpokalen 1957 + Midtjyske Venners BIR Pokal 1998 

Stort tillykke til jer alle! 

Bestyrelsen vil gerne sige Christina Bak, Sara Jensen og Birthe Jensen tak for en god og veltilrettelagt dag i 

Vissenbjerg og tak til Knud Viggo Jensen for en grundig og kompetent bedømmelse af vor race. 

En rigtig god klubweekend i Rødhus! 
Weekenden den 3.-5. august holdt vi i DGSK vores traditionsrige familieweekend – denne gang ved yderst 

velegnede terræner ved Rødhus Klit i Nordjylland. Traditionen med DGSK’s familie weekend strækker sig 

mange år tilbage. For tre år siden tilsluttede Dansk Irsk Setter Klub sig og i år var Engelsksetter klubben også 

med til Klubweekend. Et par enkelte pointerfolk ærede os ved deres nærvær også! Det var en rigtig 

hyggelig weekend med masser af muligheder for at lære hinanden at kende på tværs af racer i en hyggelig 

og afslappet atmosfære. 

Den generelle tilslutning til klubweekenden kan vi ikke klage over, om end vi fra DGSK’s side sagtens kunne 

have ønsket os at se flere Gordon setter folk! Der blev afholdt to gode apporteringsprøver – hvor flere 

hunde bestod deres første prøve – og en udstilling med 14 Gordon settere, 7 irske settere og 18 engelske 

settere. Vi var ca. 65 personer til en meget hyggelig festmiddag lørdag aften. 

Weekendens program var skåret over samme læst som i tidligere år, men tvunget af uheldige 

omstændigheder med afbud fra udstillingsdommer i 11 time måtte vi flytte udstillingen til om søndagen. Ny 

dato samt dommerskift med så kort varsel har givetvis ført til at nogle ikke kunne deltage og det beklager vi 

naturligvis. Men der er ikke noget så skidt, at det ikke er godt for noget – og med udstilling om søndagen 

havde vi rigelig tid til apporteringsprøver lørdag, familiehygge på tværs af racer, træning af ro i opfløj, en 

tur på stranden og ikke mindst ”Hund og barn” udstilling. 

Det er et helt nyt indslag i weekendens program hvor næste generation fik prøvet kræfter med 

udstillingsringen under kyndig vejledning af Jane Mortensen. Indslaget var en stor succes både hos børn og 

voksne – og mon ikke det er kommet for at blive i denne sammenhæng. 

Troldmarkens Ilova ved Lene Knuth blev ved med at præstere i top på apporteringsbanerne. Han var den 

eneste Gordon setter med 30 point og blev dermed klubmester 2018 uden yderligere konkurrence. Rent 

faktisk var Ilova den eneste hund på dagen med maximum point – og kunne dermed kåres som den bedste 

hund uanset race. 

http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2018/06/fjd2018.jpg
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Søndag startede med morgenmad i teltet og klokken 9 startede udstillingen hvor alle tre racer blev bedømt. 

Som nævnt stod vi så at sige med skægget i postkassen mht. til udstillingsdommer kort før klubweekenden. 

Efter en hel del søgen fandt vi Erling Kjær Jeppesen, som sprang til uden tøven og hjalp os på bedste vis. Vi 

skylder ham – samt ringpersonale og sekretær Philip og Anne Boelsgaard – en stor tak for en yderst 

kompetent afvikling af udstillingen for alle tre racer. Ilova var ikke helt færdig med pokalerne, idet han på 

vores del af udstillingen blev Bedst i racen. Der var igen ingen konkurrent da ingen tæve opnåede det 

påkrævede Certifikat til at deltage i konkurrencen. Ilova er fuldcertet og certifikatet kunne dermed gå til 

Scott Av Rastarkalv før af Ole Frank. ReserveCert gik til Åens Sivert. 

Alle resultater kan ses på hundeweb. 

Som sagt var vores standkvarter ved Rødhus Klit Camping – og selv for en sjællænder med knap 5 timers 

køretid var stedet turen værd. Værtsparret Lisbet og Jens gav superservice og hjalp beredvilligt med alt 

hvad vi måtte stå og mangle. 

Forplejningen var rigtig god – velsmagende og god mad til rimelige priser. Robert havde sørget for at vi 

endnu en gang kunne tilbyde drikkevarer til sønderjyske priser. Hytterne på campingpladsen var gode og 

mens vi hyggede i festteltet kunne ungerne gøre campingpladsen usikker på hoppeborgen og de 

legepladser der var fordelt over pladsen. Det eneste vi måtte køre lidt efter var vandhullet – men det er der 

ikke noget at sige til med de vejrforhold der herskede i sommers. Flere hvis ikke alle, benyttede sig af 

nærheden af Vesterhavet til at tage en tur på stranden med hundene og tage dukkert i det salte vand. 

Ole Frank var prøveleder og koordinator på de mange opgaver, der skal løses i sådan en begivenhed – en 

opgave Ole løste med bravur. Christina Bak sørgede for at udstillingen gik som smurt. Kæmpe stor tak til 

dem begge! Og sidst men ikke mindst – tak til alle deltagerne som med godt humør og imødekommenhed 

gjorde denne weekend så vellykket som den blev.  

Konceptet med en fællesklubweekend for de tre setterklubber håber vi vil blive udviklet i det kommende 

år. 

Darket på Lolland i godt samarbejde med DISK. 

Træningen på Darket var i lighed med sidste år stor succes. I alt 4 hold hunde drog af sted og fik rig 

mulighed for at komme for fugl, både i snor, enkelt søg og i par søg. I år var roerne heldigvis ikke op i 

skridthøjde, så hundene havde noget letter ved at finde fuglene og vi førere kunne se hundene hele tiden. 

Forplejningen var der svært at klage over. Lørdag og søndag til frokost var der super grillpølser med brød, 

og lørdag aften blev der serveret kæmpe koteletter med kartoffelsalat. Koteletstegningen blev styret af 

Peter Eliasen med stor ekspertise, hvor stegetid og tid til at vende koteletterne var nøje planlagt ved hjælp 

at tidtagning på smartphone. 

Efter aftensmaden var der hyggeligt samvær og masser af hunde snak. 

Stor tak til Frank, Lauge og Ole og alle de andre der var med til at få weekenden til at forløbe perfekt. 

http://dgsk.dk/wp-content/uploads/2018/08/Darket14.jpg
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Træning ved Darket er allerede i støbeskeen til 2019 – selv om rammerne sandsynligvis bliver lidt 

anderledes.  

Efterårsvinderklassen 2018 

DGSK’s internationale efterårsvinderklasse blev afviklet på meget velegnede terræner ved Hejnsvig lørdag 

den 29/9/2018. I alt var 16 ekvipager mødt frem til start, som under ”live” lodtrækning på nettet var af 

prøveleder Anton Dahl fordelt på to hold. Disse drog i felten med dommerne Kristian Frøkjær som 

ordførende og Robert Paulsen, samt skytter og terrænleder Allan Højrup. Der var fin fugletilgang på begge 

formiddagsterrænerne og alle hunde havde en eller flere chancer for at gøre god figur til eftermiddagens 

andet heat. Men som bekendt skal der mere til end en fugl på terrænet for at gøre sig gældende over 

middag. På hold 2 lagde Åens Hr.Whitefoot og Erik Petersen hårdt ud med en rigtig fin fugletagning i 

roerne, fuglen sættes og godt fulgt op af Whitefoot rejses den, der er komplet ro i opflugt og skud og der 

udvises god apport. Niveauet er sat og i næste slip kører Nakkehages Orkan og Peter direkte op til den 

næste fasan, som rejses med en diskret kommando og efterfølgende prompte rejsning af Orkan – men en 

knaldapport gør jo altid lidt ved helhedsindtrykket. Efterhånden som formiddagen skrider frem begynder 

fejlene hos de andre at træde frem og deres chancer svinder lige så stille ud i horisonten – dog klarer 

Lilleskogens Wayne at udpege præcist og rejse en flok agerhøns ved gærde, hvor der skydes forbi. Senere 

udviser Wayne god apport. 

I et af de sidste slip på hold 2 sætter Orkan sin fugletagning over styr med en prelletur i sidste øjeblik og der 

med havde dommer Robert Paulsen umiddelbart to hunde med over middag Wayne og Whitefoot. 

Vi mødtes til frokost på standkvarteret til en omgang stegt flæsk med persillesovs og små kogte kartofler. 

Alle tre dele ad libitum… hvilket betød for nogle, at turen i terrænet over middag blev lidt tung. Kosten blev 

indtaget mens dommerne voterede og det viste sig, at på hold 1 som var dømt af ordførende dommer 

Kristian Frøkjær var der skudt over tre hunde som kunne komme med over middag; her havde meget 

hurtige apporter også drillet for to af hundene, Øens Apollo og Vajskærs Balic, mens bl.a. en ikke alt for 

villig rejsning kostede på bundlinjen for Åens Hot Beauty… 

Der blev kun hunde med fugletagning der kom med over middag og dermed så opstillingen til 2. heat 

således ud – og rangeret således: 

Åens Whitefoot v/Erik Petersen 1B 

Øens Apollo v/Poul Erik Dahl 2B 

Lilleskogens Wayne v/Søren Brøndum Thygesen 2 B 

Vajskærs Balic v/Henriette Clemmesen 2B 

Åens Hot Beauty v/Bjarke Farsinsen 2B 

Præstationerne i andet heat rykkede lidt om på rangeringen og til matchningen kom hundene i denne 

rækkefølge: Whitefoot, Wayne, Balic, Apollo og Beauty. Efter en spændende matchning kunne dommerne 

løfte sløret for følgende resultat på årets efterårsvinderklasse. 

1.Vinder Lilleskogens Wayne v/Søren Brøndum Thygesen 

2.Vinder Åens Whitefoot v/Erik Petersen 
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3.Vinder Øens Apollo v/Poul Erik Dahl 2B 

4.Vinder Vajskærs Balic v/Henriette Clemmesen 2B 

5.Vinder Åens Hot Beauty v/Bjarke Farsinsen 2B 

Med placeringerne som 1. og 2. vinder kunne Wayne og Whitefoot som sagt før fejre opnåelsen af den 

eftertragtede titel Dansk Jagtchampion – og samtidig sætte dagen af den 14. oktober for at deltage på årets 

fornemmeste prøve DJU’s Danmarksmesterskab som udtaget på DGSK’s efterårsvinderklasse. 

Her kan man klikke og genopfriske dagen ved at bladre igennem lidt billeder derfra 

Stor tak til alle frivillige kræfter den endnu engang gjorde det muligt for DGSK at afholde en prøve 

Danmarksmesterskabet 2018 

Til årets danmarksmesterskab var Gordon Setterne som sagt før nok engang repræsenteret af Åens Hr. 

Whitefoot v/Erik Petersen og Lilleskogens Wayne v/ Søren Thygesen! 

Følgende blev placeret: 

1. vinder ES Bjerndrup's Zanka v/ Keld Hansen 

2. vinder P Fugledes Ultra v/ Flemming Fuglede Jørgensen 

3. vinder P Astrup's Rik v/Erik Henriksen Aarø 

4. vinder Nordvestjyden's Jawa v/Kurt Nedergaard 

5. vinder B Egsgård Tjalfe v/ John Madsen 

6. vinder IS Settermosen Casablanca v/Christina Bak 

Og DGSK ønsker alle de placerede og især Danmarksmesteren 2018 hjertelig tillykke! 

Organisationerne 

Det har været forandringens, forhandlingens og til tider forhalingens år i de organisationsændringer der har 

været undervejs i løbet af 2018. Som varslet i slutningen af 2017 er FJD blevet nedlagt og op af asken derfra 

er opstået en ny organisation. Det har været et langt sejt træk som er resulteret i at Dansk Jagthundeudvalg 

er blevet nedlagt. Det samme er som sagt FJD. Nemlig nedlagt. I stedet har de tre parter DKK, DJ og 

Specialklubberne for de stående hunde oprettet en organisation med navnet Stående Jagthunde Danmark. 

Navnet er fundet via en konkurrence blandt klubbernes medlemmer. Hvem der har fundet på den nye 

hjemmeside adresse: ”sjid.dk” er uvist. Organisationen består af et repræsentantskab som bemandes med 

en person fra hver af de 12 klubber for stående jagthunde som dannede det hedengangne FJD samt 

medlemmerne af bestyrelsen for den nye organisation. Bestyrelsen består af 7 personer. 2 fra DKK, 2 fra DJ 

og 2 fra Specialklubberne - samt en formand - som ikke repræsenterer nogen af parterne men har dog 

udgangspunkt i arbejdet med stående hunde 

Som stabsfunktion har man ansat en prøvesekretær, og en sekretær til alt det andet samt en kasser til at 

varetage den daglige drift af organisationen. Formålet med hele arbejdet har været at billiggøre, 

smidiggøre og forenkle arbejdet med de stående hunde og nu går vi ind i et år hvor vi virkelig håber at vi ser 

resultatet af det store arbejde som alle specialklubbernes bestyrelser, vore forhandlere fra det gl FJD, vore 

forhandlingspartnerne, rådgivere, advokater og ikke mindst logo-designere har lagt for dagen. Vi er stillet i 

http://dgsk.dk/billeder-fra-efteraarsvinderklasse-2018/
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udsigt at klubberne vil opnå væsentlig frihed i forhold til tidligere tider med hensyn til afvikling af prøver og 

alt arbejde i forbindelse med vore hunde – og den frihed ser vi meget frem til! Ligeledes ser vi frem til 

væsentlige omkostningsreduktioner i forbindelse med det nye organisatoriske skelet der omgiver vor 

hobby og lidenskab; arbejdet med de stående hunde – selv om vi nok havde forventet at de gebyrer og 

takster den nye organisation har vedtaget for afvikling af prøver, terræner mv. var blevet nytænkt noget 

mere end det nylig udgivne notat herom bevidner. Dette notat står at læse på de fleste specialklubbers 

hjemmesider idet den SJD’s hjemmeside ”sjid.dk” ikke er oppe at køre endnu- 

DGSK har haft et fortrinligt samarbejde med DKK i årets løb. Samme gælder de øvrige engelske klubber 

under det tidlige FJD nu SJD – og jeg vil gerne fremhæve det gode samarbejde med de øvrige setterklubber 

– som jeg håber vi kan udbygge og styrke i de kommende år.  

Afslutning 

Det er sagt før, men nu nævner vi det igen. En klub som vores bliver ikke drevet frem uden ulønnet, frivilligt 

og massivt uegennyttigt arbejde af entusiaster der vil vores race det godt. Ingen nævnt ingen glemt - Tak til 

alle for alt det gode I har gjort! Vi skal aldrig glemme at alt det vi gør i DGSK regi gør vi for vore hunde og for 

at forbedre racen. Vi bruger megen tid på økonomi, markprøveregler, organisationsarbejde men i bund og 

grund er drivkraften i såvel bestyrelsesarbejdet som i alt andet, der rører sig i klubben kærligheden til den 

sorte setter. Der er ikke meget der slår følelsen af en god fugletagning, efterfulgt af - hvis man er så heldig 

at ramme - en veludført apport. 

Derfor er det på sin plads at opfordre samtlige gordonsetter entusiaster nok en gang til at gøre sit til at få 

gang i avlen af vore hunde, så vi ikke endnu engang skal komme ned i den bølgedal vi ramte i 2018. 

Heldigvis forlyder det, at der er en del hvalpeplaner i 2019 og vi må i klubben gøre, hvad vi kan for at den 

gode trend fortsætter i årene fremover. 

Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for et konstruktivt, positivt og rigtig godt samarbejde i 2018. 

Dansk Gordon Setter Klub  

Allindemagle Ø 17. januar 2018  

Ásgeir Páll Júlíusson 

Formand 

 

 


