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Bestyrelsens beretning for 2019 
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, som klubben har stået for. Desuden vil 
jeg gerne rette tak til vore sponsorer og annoncører både på hjemmeside og i vores Årbog. Denne tak 
gælder også de, der både direkte (med gaver og kontante bidrag) eller indirekte støtter DGSK økonomisk. 
Jeres opbakning betyder meget for gordon setteren og DGSK. 

Ultimo 2019 havde klubben totalt 165 medlemmer. Dette tal indeholder både A medlemmer, som udgør 
knap 100 fuldt betalende medlemmer samt vores B medlemmer, familie- og æresmedlemmer. Sidste års 
stigning i kontingentet har med andre ord ikke bevirket nogen decideret medlemsflugt – vi har desværre 
mistet et par medlemmer men ingen udmeldelser - og ser man på regnskabet er kontingentindtægten stort 
set uændret mellem årene 2018 og 2019. 

DGSK har en sund økonomi og regnskabet viser et overskud, som bl.a. er brugt på at konsolidere vores 
jubilæumsfond og avlsfond yderligere. 

Opfølgning på debat om hvalpetillæg 

I starten af sidste års beretning havde vi nogle konstateringer fremme om lave registreringstal på vores 
hvalpe. For at følge den debat til dørs vil jeg indlede med at påpege det glædelige ved at den udvikling 
synes at være vendt til det bedre.  I år er der registeret 44 Gordon Setter hvalpe – stadig lavt tal - og der er 
importeret 3 hvalpe. I det kommende år 2020 er der noget der tyder på, at der kommer flere opdrættere 
på banen. Debatten som bestyrelsen rejste om avl mv., afstedkom at DGSK afholdt møde med opdrættere 
og andre interesserede i slutningen af 2019. Mødet resulterede i en række ideer og punkter, som 
bestyrelsen vil arbejde med i det kommende år.  Selv om udsigterne med hvalpetillæg er knap så dystre, 
som de var i slutningen af 2018 gælder vores opfordring stadig: lav flere hvalpe!  

Markprøveresultater  

Årets resultater har ikke være de mest prangende i klubbens historie, men der har naturligvis været nogle 
højdepunkter, hvor vi kan fremhæve Troldmarkens Jill Sif’s placering som 6. vinder ved Forårsmesterskabet 
og Åens Prisca’s placering på Danmarksmesterskabet som 2. vinder.  

To Gordon Settere har i år opnået følgende championat-titler: 

Med sin placering som 1. vinder på DGSK's Int. Efterårsvinderklasse ved Liselund Falster den 28.09.2019 har 
Nakkehages BZ Orkan v/ Peter Eliasen opnået titlen Dansk Brugschampion. Orkan er efter Glavaris Dv Ztorm 
og Hunting Tianna's Blæs Becca. DGSK ønsker hjertelig tillykke til Orkan, samt ejer og fører Peter Eliasen og 
opdrætter Kennel Nakkehage. 

Nakkehages Bd Tilde (Hunting Tiannas Blæs Becca - Nr. Løgums Disko af 5. Maj 07) er med sit tredje Vet. 
CERT blevet Veteran Champion. Tilde er desuden Dansk og Svensk Eksteriør Champion. Ejer og opdrætter 
Anne & Peter Eliasen. 

DGSK ønsker disse højt præmierede hunde og deres førere hjerteligt tillykke med de fine titler. 

Vi har i årets løb fået 7 nye Gordon Settere i vinderklassen 

I år har følgende hunde opnået deres første 1. ÅK og dermed startberettigede i vinderklassen 
Troldmarkens Kenzo, Østjyllands TT Tara, Nakkehages TO Bacco, Åens Prisca, Over des Prés d'ondine. 
Østjyllands PH Chilli og Østjyllands SW Marley. Alle 7 er dermed blevet klare til deltagelse i Vinderklassen.  

Oversigt over samtlige præmieringer i ÅK UK og BRKL følger her:  
 

http://dgsk.dk/3-nye-gordon-settere-i-vinderklasse/
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Reg nr. Navn Klasse 1 pr. 2. pr. 3. pr. 

DK07743/2017 Østjylland's PH Chili Åben klasse 2 2   

DK14820/2016 Nakkehages TO Bacco Åben klasse 1 2   

DK07839/2014 Blacksetter B. Silke Åben klasse   2   

DK14819/2016 Nakkehages TD Petra Åben klasse   2   

DK05435/2015 Troldmarkens Jill-Sif Brugsklasse 2     

DK00834/2016 Troldmarkens Kenzo Åben klasse 2     

DK12369/2016 Østjylland's SW Marley Åben klasse 2     

DK14665/2014 Åens Hr. Whitefoot Brugsklasse 1 1   

DK04368/2017 Dovrefjellet's Rågg Åben klasse       

NO42542/17 Gullura's Storm Unghunde klasse   1   

DK02947/2015 Lilleskogens Wayne Åben klasse   1   

DK06305/2013 Nakkehages BZ Solveig Brugsklasse 1     

DK14818/2016 Nakkehages TD Laika Åben klasse   1   

DK19276/2017 Nørre Løgum's Inka Unghunde klasse 1     

DK16879/2018 Over des Prés d'ondine Unghunde klasse 1     

DK16879/2018 Over des Prés d'ondine Åben klasse 1     

NO40679/17 Snareheia's Togo Unghunde klasse 1     

SE30911/2013 Svitjods Ronja Åben klasse 1     

DK10700/2017 Sydåens U. Maika Unghunde klasse 1     

DK00838/2016 Troldmarkens Klara Klar Brugsklasse   1   

DK00838/2016 Troldmarkens Klara Klar Åben klasse   1   

DK06890/2017 Troldmarkens Lester Unghunde klasse 1     

DK06888/2017 Troldmarkens Listige Ludwig Unghunde klasse 1     

DK03770/2014 Vajskær Cora Åben klasse 1     

NO48013/16 Ynglesdalens Bonnie Åben klasse 1     

DK13953/2015 Øens Bellis Åben klasse     1 

DK13950/2015 Øens Black Star Åben klasse   1   

DK07743/2017 Østjylland's PH Chili Brugsklasse   1   

DK12366/2016 Østjylland's SW Emma Dutt Åben klasse   1   

DK02886/2012 Østjylland's TT Tara Åben klasse 1     

DK14665/2014 Åens Hr. Whitefoot Åben klasse 1     

DK16191/2016 Åens Prisca Åben klasse 1     

DK04545/2017 Åens Q. UniQ Åben klasse   1   

 

Hjertelig tillykke til samtlige præmierede hunde og deres førere og opdrættere. 
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Aktiviteter i DGSK  

Vi har vel aldrig haft så mange aktiviteter i klubregi som i disse år. Det kan vi gøre, for aldrig har vi haft så 
mange frivillige som velvilligt stiller sig til rådighed med at arrangere aktiviteter. Tak for det! 

Vintermøder  

I januar blev der afholdt to vintermøder i samarbejde med flere af de engelske klubber. På Fyn var der 
møde den 9. januar og på Sjælland den 17. januar. Begge møder var arrangeret i fællesskab af DGSK, DISK 
og ESK, og på Fyn var DBK medarrangør. Møderne var velbesøgte, og vi havde ca. 30 hundeførere på 
Sjælland og knap 70 på det Jysk/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 afløser for DJU. 

I Nørre Aaby var der er foredrag om hundens ernæring ved Dyrlæge Gert Jensen, og derefter holdt 
Flemming Østergård et foredrag om udviklingen i prøveafvikling fra 50’erne og frem til vore dage. Heraf 
udspandt sig god debat om både terræner og terrænpleje – helt sikkert emner, som vil blive ved med at 
dukke op i de kommende år.   

På det sjællandske møde fik vi et meget interessant foredrag ved Tage Jessen om falkejagt – som for nylig 
er blevet gjort lovlig – kombineret med jagt med stående hund. 

På begge møder blev der desuden orienteret om status på den nye organisation SJD, hvor smidiggørelse og 
billiggørelse er nøgleordene. Alle mødedeltagere var enige om, at det blev spændende at se, hvorledes det 
første år med ny struktur kommer til at forløbe. 

Møderne sluttede ved 22-tiden og det viser sig, at modellen med at flere klubber slutter sig sammen om 
vintermøderne fungerer meget fint.  Det vil vi gøre fremover.  

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 2019  

Efter aflysning i 2018 pga. vintervejr var det tæt på, at forderbyet igen blev aflyst – denne gang pga. ringe 
tilslutning. Dette har sin naturlige forklaring i det omtalte ringe hvalpetillæg de seneste år. Men da 
prøveleder Torben Schulz Jensen og hjælpere endnu en gang havde stampet godt terræn op, åbnede man i 
stedet op for, at hunde udenfor konkurrence kunne være med som ”aflastnings-hunde” og bruge dagen til 
træning.  

Dermed kom der også fornuftig økonomi i arrangementet.  Tak til dommer Anne Boelsgård Hansen og 
prøveleder Torben og Co for en meget fin tilrettelagt prøve med fuld forplejning i marken og hyggelig 
gordon setter stemning. 

Dansk Jagthundederby 

Dansk Jagthundederby 2019 var lidt af en ørkenvandring for vores race, idet ingen af de 8 gordon settere 
der startede på Derbyet var at finde i 2. heat.   

Vinderne var  

1. Vinder ES Nordvestjydens Nia 
2. Vinder ES Vestsalling Abby 
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3. Vinder ES Macau Hitched Ginny Cocktails  
4. Vinder P Søndersjøns Rusty  
5. Vinder B Engbjergvejs Naele  
6. Vinder P Fugledes Choco 

Og DGSK ønsker hjertelig tillykke til hunde og førere! 

Hovedprøven  

I 2019 afholdt DGSK sin Hovedprøve 29., 30., 31. – marts 2019 ved Brørup i det Sydlige Jylland. Den bestod 
af alle de sædvanlige ingredienser der udgør en god hovedprøve: blandt andet markprøver i alle klasser, 
fællesskab, god mad og drikke, generalforsamling, venskabelig konkurrence, festmiddag og socialt samvær. 
Alt sammen godt garneret med det sammenhold og gode humør der præger vores samlinger. 
Generalforsamlingen fredag aften forløb uden de store sværdslag. På valg til bestyrelsen var Kristian 
Frøkjær, Poul Erik Dahl, Peter Jensen og Ole Frank og uden modkandidater modtog de genvalg for de næste 
to år. Samme gjaldt suppleanter og revisorer.  Da der ingen forslag var til behandling, kunne vi hurtigt tage 
fat på Eventuelt, hvor der blev gjort kort rede for den ”næse” SJD’s bestyrelse fandt passende at starte sit 
virke med at tildele DGSK’s (og DISK’s) bestyrelse for at være på forkant med markprøvekalenderen til 
fordel for DGSK’s medlemmer. Lidt mærkværdig start af SJD’s virke.  

Herefter bad formanden om ordet og bad Lauge Larsen om at træde frem og modtage en hædersbevisning 
i form af æresmedlemsskab af Dansk Gordon Setter Klub. Bestyrelsens motivation for æresmedlemsskabet 
står at læse på hjemmesiden.  

Æresmedlem Lauge Larsen modtog et diplom og DGSK’s guldnål samt en velfortjent applaus med på vejen. 

Herefter blev seks medlemmer tildelt 25 års nålen: Bent Rasmussen, Ørsted, Hanne og Palle, Langå, Karl 
Jensen, Gram og Ann og Ásgeir, Allindemagle Ø. De tre førstnævnte var ikke til stede hvorfor nålen sendes 
pr. post. Uddeling af nålen hviler på spinkelt datagrundlag. Nålen tildeles medlemmer med 25 års uafbrudt 
medlemskab, og da vi kun har medlemslisterne i de gamle årbøger at gøre godt med, kan det ske at vi 
overser nogen. Derfor opfordrer vi medlemmer, som evt. er blevet overset til at henvende sig til 
bestyrelsen således at vi kan rette op på evt. fejl 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:  

Formand Ásgeir Páll Júlíusson 
Næstformand Peter Jensen 
Kasserer Lauge Larsen 
Sekretær Robert Paulsen 
Poul Erik Dahl, Ole Frank og Kristian Frøkjær  

Prøvelederen skrev følgende dækkende beretning om den øvrige del af hovedprøven til hjemmeside og 
Jagthunden:  

”Strålende vejr med masser af sol og positive deltagere med høje forventninger, prægede DGSK 
hovedprøve 2019. 

Søgården i Brørup er et dejligt sted at have standkvarter – god mad og en uovertruffen venlig betjening. 

Det var dog ikke uden bange anelser for terrænerne, idet landmændene naturligvis også udnyttede det 
gode vejr til markarbejde, ligesom specielt rapsmarkerne havde vækstet kolossalt og mange steder var 
langt over knæhøjde. Rapsmarker er som bekendt specielt populære for parhøns i marts måned. 

På flere af terrænerne besluttede terrænlederne således ikke at bruge rapsen, levebrød kommer trods alt 
før fornøjelse. 

Det lykkedes dog overmåde godt på alle holdene, selvom nogle, som altid, havde flere fugle end andre. 
Men ikke nødvendigvis en bedre præmieringsprocent… 
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Totalt var der på prøven 139 starter – heraf var de 119 i kvalitetsklasse, hvor der blev givet 29 præmier, 
svarende til en præmieringsprocent på rundt regnet 25 %. 

Jeg skylder en helt speciel stor tak til vores dygtige terrænledere og dommere. 

Flemming Sørensen, som, foruden at være dommer alle tre dage, lagde både hus, terræn til i to dage. Erling 
Clausen, som foruden at være dommer i tre dage og terrænleder i 2 dage også tog sig en lørdagstur til Fyn. 

Robert Poulsen, som ligeledes slæbte som dommer i 3 dage. Poul Erik Dahl, som straks sprang til om 
fredagen, da det var nødvendigt. Ikke mindst dommerne Poul Valdemar Nielsen og Søren Stærkær, som 
ligeledes trådte velvilligt til, da det kneb med hjælp. 

Dygtige terrænledere, som samtidig forstår at skabe en god stemning, foruden at have stort kendskab til 
terrænet, var vi også velsignet med. Tusind tak til Winnie og Jan Larsen, Inge og Poul Thomsen, Allan 
Højrup, Steen Bendt, Gert Clausen, Uffe Nissen, Hans Jørgen Dahl og Henrik G Christensen, som foruden at 
tage 2 hold også havde fremskaffet matchningsterrænet til UK og ÅK. 

DGSK’s bestyrelsesmedlemmer har været utrættelige, pokaler, lotteri, lotteri præmier, drikkeforsyninger og 
meget, meget mere. Trætte så de ud til sidst, men tre dage er også lang tid at gå rundt med en lang ”næse”. 

Ligeledes en stor tak til Gordon Setter Klubbens hovedsponsor Lars Bæk Nielsen, fra HUSSE, for de flotte 
fodersække i alle klasserne. Mange fik en god snak med Lars under hovedprøven og ønsker man et godt 
tilbud på kvalitetsfoder, så ring endelig til Lars på 61 79 49 86. 

Sidst, men ikke mindst en rigtig stor tak til alle hundeførere, ledsagere, tilskuere, festdeltagere – I er rigtig 
gode at være sammen med og uden jeres opbakning ville DGSK ikke kunne holde så flotte hovedprøver” 

For så vidt angår Hovedprøven er det på sin plads at nævne følgende store resultater: 
Vinder af matchningen i Åben klasse blev Østjyllands SW Marley v/Søren Brøndum Thygesen – som dermed 
fik fornøjelsen af at hæve EA’s mindepokal.  
Vinder af matchningen i Ungdomsklassen blev Troldmarkens Lester v/René Pedersen 

19 hunde var til start i vinderklassen sluttede med følgende placeringer:  

1. Vinder – Åens Prisca v/Henning Rasmussen 
2. Vinder – Lilleskogens Wayne v/Søren Thygesen 
3. Vinder – Åens Hr. Whitefoot v/Erik Petersen 
4. Vinder – Vajskær Balic v/Henriette Clemmesen 

I Ungdomskonkurrenceklassen blev følgende to hunde placeret: 
1. vinder – Snareheia’s Togo v/Ole Kaj Frank 
2. vinder – Sydåens U. Maika v/Jan Poulsen 
 

De præmierede hunde på hovedprøven 2019: 
29/03/2019 
Østjylland’s PH Chili v/Martin Larsen, 1.pr.ÅK 
Østjylland’s SW Marley v/Søren Thygesen, 1.pr.ÅK POKAL 
Åens Prisca v/Henning Rasmussen, 1.pr.ÅK 
Troldmarkens Kenzo v/Jan Poulsen, 1.pr.ÅK 
Vajskær Cora v/Lorenz Clemmesen, 1.pr.ÅK 
Åens Hr. Whitefoot v/Erik Petersen, 1.pr.ÅK 
Svitjods Ronja v/Thore Larson, 1.pr.ÅK 

 
30/03/2019 
Nakkehages TO Bacco v/Peter Eliasen, 1.pr.ÅK 
Gullura’s Storm v/Henrik Ranudd, 2.pr.UK 
Troldmarkens Lester v/René Pedersen, 1.pr.UK POKAL 



 

Side 6 af 9 

 

Lilleskogens Wayne v/Søren Thygesen, 2.pr.ÅK 
Snareheia’s Togo v/Ole Kaj Frank, 1.pr.UK 
Åens Q. UniQ v/Preben Pedersen, 2.pr.ÅK 

 

Skovfugleprøve på Læsø 

DGSK afholdt for første gang en skovfugleprøve på Læsø – det skete den 4.4.2019. Normalt har det været 
DKK’s gebet at stå for denne prøveform, men da DKK trak sig fra at arrangere prøver i forbindelse med 
dannelsen af SJD, kontaktede Kent Hvirring DGSK og vi søgte og fik tilladelse til at afholde en anerkendt 
Skovfugleprøve på øen. Prøven blev en stor succes og deltagerne kunne dagen efter stille på en markprøve.  
Bestemt et tiltag vi stiler efter at kunne tilbyde vores medlemmer - og alle andre interesserede - en anden 
gang. Derfor søgte vi umiddelbart efter prøvens afholdelse om tilladelse til at holde en skovfugleprøve igen 
på Læsø, men også hos Æresmedlem Bjarne Kleis ved Langebæk på Sjælland. Begge prøver afholdes i 
starten af april 2020. 

Forårsvinderklasserne og DKK’s sidste mesterskabsprøve 

Troldmarkens Jill-Sif v/Anton Dahl kvalificerede sig til Forårsmesterskabet på Fællesvinderklasserne.Vi fik 1. 
og 2. vinderne fra vores egen vinderklasse med til mesterskabet og dermed kunne DGSK ønske følgende tre 
ekvipager knæk og bræk til forårsmesterskabsprøven den 13/4/2019 – Den sidste mesterskabsprøve 
arrangeret af DKK. 

Anton Dahl & Troldmarkens Jill-Sif 
Søren Brøndum Thygesen & Lilleskogens Wayne. 
Henning Rasmussen & Åens Prisca 

Til prøven placerede Troldmarkens Jill Sif V/ Anton Dahl sig som 6. vinder.  De placerede på 
forårsmesterskabet 2019 var:  

1. vinder ES Tobølbjergs L-Sus 
2. vinder P Niholys Bess 
3. vinder ES Kenzo 
4. vinder P Black Luckys Kajsa 
5. vinder B Klaphattens Etienne 
6. vinder GS Troldmarkens Jill-Sif 

DGSK ønsker samtlige placerede hjertelig tillykke 

Apporteringstræning/prøver  

Vi har i år haft rigtig mange hunde igennem apporteringstræning og prøver. Ud over den sjællandske 
træning i samarbejde med DISK er det lykkedes jyske ildsjæle at etablere apporttræning i Jylland – både ved 
Kolding og ved Randers - med afsluttende prøve og udtagelse til jyske racedyst. Forhåbentlig fortsætter det.  
Der er, som der er tradition for, holdt to apportprøver på Sjælland – og desuden afholdt vi for andet år i 
træk apportprøve i fællesskab med ESK ved Gert Clausen, Gørding. Herudover blev der holdt apportprøve 
på vores klubweekend – mere om det senere. Der er ikke nogen, der skal komme og sige, at vi ikke har 
fokus på efterskudsarbejdet… 

Så var turen kommet til den første SJD-udstilling 

18 gordon settere blev udstillet på SJD’s udstilling i Vissenbjerg. BIR blev Hardhausen Gitta v/ Ole Kai Frank 
og BIM blev Troldmarkens Lester v/ René Pedersen. Bedste baby blev Sydåens Zarina v/ Erik Petersen 

Stort tillykke til alle udstillede! 
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Bestyrelsen vil gerne sige tak til Thomas Rosengaard Poulsen, som er vores nye repræsentant i SJD’s 
udstillingsudvalg og tak til Anette Bystrup bedømmelse af vores race. Ligeledes skal der lyde stor tak for 
indsatsen til Christina Bak som valgte at trække sig efter mange år som vores repræsentant i udvalget.  

 

Klubweekend ved Rødhus klit camping  

Klubweekenden ved Rødhus Klit Camping blev igen i år arrangeret af Anne Eliasen, Christina Bak og fra 
bestyrelsen Ole Frank. Igen i år var klubweekenden velbesøgt fra medlemmer af både DGSK samt de to 
øvrige setterklubber.  25 hunde stillede på apporteringsprøven og Klubmesterskabet i apportering blev 
vundet af Troldmarkens Kenzo v/Thomas Rosengaard Poulsen. 

På søndagens udstilling satte dommer Winnie Larsen Nakkehages To Aslak som bedst i racen og bedst i 
modsat køn blev Åens Prisca.  

Sidste år skrev vi i vores beretning, at vi håbede at ”konceptet med en fællesklubweekend for de tre 
setterklubber vil blive udviklet i det kommende år”. Det håb gik i opfyldelse for fremover vil opgaven med 
at arrangere en fælles klubweekend blive varetaget af et udvalg på tre medlemmer med en repræsentant 
fra hver af de tre arrangerende klubber. Dermed er det økonomiske ansvar og risiko ikke alene DGSK’s, men 
fælles for de tre klubber. Anne Eliasen er DGSK’s repræsentant og tovholder på opgaven at gentage den 
succes klubweekenden har været de sidste par år. 

Darket på Lolland – denne gang for alle racer under SJD 

Der er rigtig mange gode traditioner i Gordon Setter Klubben, én af dem er træning på Darket på Lolland.  
DGSK havde lejet arealerne, og sammen med Ole Schmidt og Vivian, som ihærdigt havde været ude og 
finde terræner, fik vi alle en god, lærerig og fuglefyldt weekend.  Den 17. august mødte 40 ihærdige 
hundefolk op, med alt lige fra Gordon Setter, Engelsk Setter, Weimaraner, Rød/hvid Irsk, Irsk Setter, Ruhår, 
korthår samt en enkelt Labrador der havde sneget sig med.  

Med 40 personer var det nødvendigt med holdopdeling.  Fire holdledere gjorde en kæmpe indsats for at 
alle fik noget ud af dagen, men det er også vigtigt, at man selv byder ind, dels ved at melde ud, hvis der er 
noget, man ikke forstår, men også ved at give en hjælpende hånd til hinanden på holdene.  I fællesskab når 
man længere, og alle skal huske på, at holdlederne selv er hundeførere, som også gerne vil i marken.  
Holdene var delt ind med: Ro i opfløj med lineført hunde, sekunderingstræning, og træning i roer og på 
stub.  Vejret var rimelig fornuftigt om lørdagen, hvor små byger dukkede frem, og det kunne være svært for 
hundene, når vejrguderne ikke var med os, men alle fik mulighed for fugl, og da dagen sluttede af, var alle 
tilfredse.  Ved aftenstid, blev grillen trukket frem, og den medbragte mad kunne nydes. Der var en lille 
skare, der benyttede sig af dette, og det blev en hyggelig aften, som ikke sluttede sent - alle skulle op og 
træne igen søndag morgen.  Søndag var vejrguderne rigtig med os, tørvejr hele dagen. Der blev trænet i 
roer, med masser af mulighed for fugl, der blev givet gode råd, og stemningen var i top.  Darket bliver 
gavmildt stillet til rådighed af værtsfolkene, som ikke selv er deltagere i arrangementet. Vi kan kun være 
taknemlige for sådan en gæstfrihed, men intet kommer af sig selv, så en stor tak til alle arrangører. 

Ro i opfløj 

Det er svært at træne i førskudsarbejde og det er ikke blevet nemmere af, at der ikke er helt så mange fugle 
som tidligere. Det er svært at få situationer nok, og det er desto mere frustrerende, når en af de få chancer 
vi får ikke udnyttes optimalt. Derfor arrangerede vi den 24/8 i samarbejde med Camilla Møgelhøj og Anton 
Dahl et velbesøgt seminar med fokus på førskudsarbejdet og deltagelse på markprøve. Der var stor 
opbakning til arrangementet på tværs af racer og klar tilkendegivelse om, at dette måtte gentages. Det vil 
der blive arbejdet på til næste år.  
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Efterårsvinderklassen 2019 og endnu en markprøve 

DGSK’s internationale efterårsvinderklasse blev afviklet på meget velegnede terræner på Liselund, Falster 
med Klaus Olsen som terrængiver. 

Ti ekvipager stillede og da dagen var omme kunne dommer Claus Nielsen placere følgende: 

1. Vinder Nakkehages BZ Orkan v/Peter Eliasen 
2. Vinder Østjylland's PH Chili v/Martin Larsen  
3. Vinder Åens Hr. Whitefoot v/Erik Petersen 
4. Vinder Nakkehages BZ Solveig v/Anne Eliasen 

DGSK ønsker de placerede hjertelig tillykke. 

Det var en rigtig hyggelig dag i den gamle Smedje, og som altid når Klaus stiller terræn til rådighed er der 
styr på tingene. God stemning og positiv bedømmelse af dommer Claus Nielsen bidrog til at alle havde en 
rigtig hyggelig dag. Det blev jo heller ikke værre af, at med sin 1. vinder på dagen opnåede Peter et 
Brugschampionat på Orkan. Men ti hunde til start er lige i underkanten for at sige det mildt, og det giver 
heller ikke mere end en repræsentant til DM. Det håber vi bliver bedre til næste år!  

Sideløbende med vinderklassen havde vi søgt og fået tilladelse til afholdelse af en kvalitetsklasse. Denne 
blev afholdt samme dag som vinderklassen, og prøveleder var Sarah Cecilie Jensen. En af klubbens store 
støtter gennem mange år Erling Clausen hjalp med både terræn, dommergerning og en hel del praktiske 
ting. Stor tak til dem hvor 2 hold åben klasse og unghunde fik en uventet mulighed for at opnå præmiering i 
kvalitetsklassen. 

Danmarksmesterskabet 13.10.2019 

Til årets Danmarksmesterskab var Gordon Setterne repræsenteret af Nakkehages Orkan v/ Peter Eliasen, 
Åens Prisca v/ Henning Rasmussen, og Åens Hr. Whitefoot v/Erik Petersen. Med kun 10 startende hunde til 
vores egen VK fik vi kun en ekvipage med til DM – men de to sidstnævnte gjorde racen ære og placerede sig 
på fællesvinderklasserne i efteråret. 

Følgende blev placeret på DM: 

1. vinder og Danmarksmester P Fugledes Ultra 
2. vinder GS Åens Prisca 
3. vinder P Frierfjorden's Randi 
4. vinder ES Tobølbjergs L-Sus 
5. vinder P Fugledes A.Mille 
6. vinder IS Æblevangen Evian 

DGSK ønsker alle de placerede og især Danmarksmesteren 2019 – og naturligvis i særdeleshed Henning 
Rasmussen og Åens Prisca hjertelig tillykke! I topkonkurrence er det ofte marginalerne der skiller 1. og 2. 
vinderen ad, og det var tilfældet her. Det bliver spændende at følge Prisca og Henning fremover. Parret har 
slået godt til siden Derbysejren 2018. Efter at Prisca opnåede 1. pr ÅK. har hun som sagt vundet DGSK’s 
forårsvinderklasse, blevet 2. vinder på SJD’s efterårsvinderklasse og har nu placeret sig på DM. Åens Prisca 
er en ung hund og har stadig mange spændende år foran sig. Endnu en gang tillykke!  

Organisationerne 

Nu er det første år med SJD gået. Det har ikke været uden bump på vejen og sager vi gerne havde været 
foruden. Det er som om organisationen har haft lidt svært ved at finde sine ben, og det har givet anledning 
til lidt undren og til tider turbulens. Sandsynligvis skyldes dette, oplevelsen af manglende transparens i 
organisationen og uklar kommunikation fra SJD’s ledelses side. Dette er blevet nævnt på gruppe- og 
repræsentantskabsmøder, og der er håb om bedre tider. Man skal også have in mente, at organisationen 
kun har et år på bagen, og der er kanter, som der skal slibes af og rollerne skal defineres. Økonomien i SJD 
er efter sigende god og måske endda bedre end forventet. Dermed er der håb om at målsætningen om 
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billiggørelse af hundesporten kan nås inden for rimelig tid. Hvis da ikke pengene bliver brugt på noget 
andet. 

I den engelske gruppe har vi haft et rigtigt godt samarbejde, og om noget er det blevet bedre i løbet af det 
sidste turbulente år.  Samme gælder DGSK’s samarbejde med DKK.  

Afslutning 

Når man ser på vores mange af vores aktiviteter, er der en rød tråd i, at bestyrelsen har fokus på at søge at 
løfte flere hunde op i vinderklassen. Vi har mange entusiastiske hundeførere, og hundene har potentialet til 
at gøre sig gældende i konkurrence. Derfor arrangerer vi apporteringstræning og prøver landet over, kurser 
i ro i opfløj og stand/sekunderingstræning mv på Darket, og DGSK har arrangeret ekstra kvalitetsklasse. 
Foruden at god træning giver gode jagthunde, er dette alt sammen med til at give vores medlemmer bedre 
muligheder for at kvalificere sig til vinderklassen og der repræsentere racen. 

Bestyrelsen har i løbet af året arbejdet med klubbens vedtægter og søgt at tilpasse disse den virkelighed, vi 
lever i nu med ny organisation, kommunikation via mail /web mm. Dette arbejde har udmøntet sig i et 
forslag til nye vedtægter, som vi vil fremlægge for generalforsamlingen den 27.marts 2020. Bestyrelsens 
forslag er gennemgået af DKK’s jurister og offentliggjort på hjemmesiden og i uddrag i Jagthunden, ligesom 
hele bestyrelsen har stillet sig til rådighed med hensyn til at besvare evt. spørgsmål fra medlemmerne om 
disse ændringer. Vi håber således, at alle medlemmer kommer velorienteret til generalforsamlingen om 
bestyrelsens forlag og er klare til at afgive stemme for eller imod bestyrelsens forslag. 

Afslutningsvis vil jeg takke alle de frivillige kræfter, som lægger mange timers arbejde for fællesskabet. 
Uden jer ville vores klub ikke kunne eksistere. Tak til alle for alt det gode I har gjort!  

 

Og bestyrelsen takker jeg for et særdeles konstruktivt, positivt og godt samarbejde i 2019. 

 

 

Dansk Gordon Setter Klub  
Allindemagle Ø - 24. januar 2020 

 

Ásgeir Páll Júlíusson 
Formand 


