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Sommersøndag på Fyn
Det blev den største apporterings prøve,
siden 2009, rent antalsmæssigt, da Dansk
Irsksetter-Klub søndag den 6. juli 2014,
afholdt sin traditionsrige Sdr. Jyske/Fynske
prøve på Fyn.
Pokalvinder blandt IS med tre gange 10
point blev Kirstinekjær´s Eddie, ved Gunnar
Jensen, Klippeøens D. Donna ved Birte
Jensen, og Yobbo´s Calle ved Christina Bak,
fik begge 29 point, så konkurrencen var
absolut tilstedeværende. Den unge IS, der
på prøvedagen kun var otte måneder, syntes
ikke rigtigt kaninen var ”farmands”, så den

skulle animeres lidt for meget. Det må siges,
at være en meget god begyndelse, i så ung
en alder.
Der var også hård kamp, blandt de unge
ikke IS. Her var det Ruhår Sai-Gha´s Balla
ved Kaj Pedersen og Pointer Astrups Rik
ved Erik Aarø, der måtte ud i en nervepirrende omprøvning. To duer på tid, som
Pointer Rik vandt med ærespræmien til
følge. Flot klaret af de to unge hunde, på
omkring 100 sekunder. Ærespræmien blandt
ikke IS i åben klasse gik til Engelsk setter
Heegårds Granit ved Ove Madsen, der fik

max point 30.
Stor tak til dommer Lars Nielsen, der
havde ros til hundeførerne, idet han bemærkede, at hundene var hurtige og effektive.
Stor tak også til Tove og Helge Knudsen,
for tilrettelæggelsen af prøven igen i år. Tak
til Helge for hans utrættelige arbejde med
træningen forud for prøven. Sidst men ikke
mindst tak for en hyggelig frokost i Jeres
dejlige skyggefulde have. Dansk IrsksetterKlub ønsker tillykke til alle hunde og Deres
fører.
Palle Krag.

DISKs 100 års jubilæum

Gruppen af deltagende IS fra venstre: Gunnar Jensen
med Kirstinekjær´s Eddie, Birte Jensen med Klippeøens D. Donna, Knud Hansen med Heggelifjellets
Rex, Christina Bak med Yobbo´s Calle.

Pokal – og ærespræmie vindere, fra venstre: P.
Astrups Rik ved Erik Aarø, ES Heegårds Granit ved
Ove Madsen, IS Kirstinekjær´s Eddie ved Gunnar
Jensen.

Til orientering kan det oplyses, at standkvarteret bliver på EUC. Centret i Audebo,
Audebo Skolevej 6. B, 4300 Holbæk. Et
sted hvor alle kan være, og tæt på arealerne der skal benyttes, til prøverne
Der bliver arbejdet med forskellige tiltag,
såsom en udstilling der omfatter alle
Engelske racer. Der er også andre tanker
i gang.
Hold jer endelig ikke tilbage, kom med
tanker og ideer, som der før er kommet en
opfordring til, send det til Brian Krog.
Med venlig hilsen, Jubilæumsudvalget,
Jørgen Jensen, Gunnar Jensen og Erling
Juul.

FJDs udstilling ved Vissenbjerg
Det blev en virkelig flot sommer søndag, til
FJDs udstilling ved Vissenbjerg. Der var et
øget antal hunde til udstillingen, fordelt på
flere af racerne, omkring 40 – 50 flere end
sidste år, og der kunne også spores en lille
fremgang i tilmeldingerne i Irsk setternes
ring.
Bedst i racen og pokal, blev DKCH
DKJCH Mårup Messi DK02213/2007,
ved Per Pedersen. Bedst i modsat køn
og pokalvinder blev Kragereden Maggie
DK03589/2010, ved Kent Madsen, ført
af Christina Bak. Bedste hund i brugsklasse og pokalvinder blev Mårup Storm
DK13101/2011 ved Søren Godtfredsen.
Det blev Maggie og Storm der igen fik

tildelt udstillings certifikat, Maggie blev
dermed ny DK champion, medens Storm
mangler sin 1. præmie på markprøve i åben
klasse, men har ellers samlet alle tre udstillings certifikater sammen, så det kommer.
Bedste juniorklasse han og pokalvinder,
blev Settermosen Bill DK01436/2013, ved
Helge Knudsen. Bedste åben klasse tæve og
pokalvinder blev Qgaia DK17243/2009, ved
Lene Gram-Hansen. Qgaia har flere gange
fået tildel excellent i åben klasse. Udførlig
præmierings oversigt, kan findes på DISKs
hjemmeside.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker tillykke med
præmieringerne.
Palle Krag.

Pokal vinderne fra venstre, Per Pedersen med Mårup
Messi, Christina Bak med Kragereden Maggie, Lene
Gram-Hansen med Qgaia, Søren Godtfredsen med
Mårup Storm, og Tove Knudsen med Settermosen Bill.
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Ny udstillings champion
På FJDs udstilling i juni ved Vissenbjerg, blev Kragereden Maggie DK
035890/2010, (DKBRCH DKJCH Ibber
– Douedal´s Kyra) ny Dansk udstillings
champion. Maggie har haft et ualmindeligt
flot forår, startende på vinter udstillingen
i Frederiks, med BIM og certifikat. På
DISKs hovedprøve på Fyn, blev det på
udstillingen til excellent, 1. vinder og
certifikat i brugsklassen. På markprøve
delen blev det til 1. præmie i åben klasse
fredag, og 1. vinder i vinderklassen søndag. Sit tredje og sidst udstillings certifikat
opnåede Maggie på FJDs udstillingen ved
Vissenbjerg i juni, og kan nu smykke sig
med titlen, Dansk udstillings champion.
Maggie er ejer af Kent Madsen, er ført af
Christina Bak, og opdrættet af Palle Krag.
Stort tillykke.

To udstillings championer på udstillingen ved Vissenbjerg. Fra venstre: Per Pedersen, med DKCH
DKJCH Mårup Messi der blev BIR, og Christina
Bak med DKCH Kragereden Maggie, der blev BIM.
Tillykke.

Efterårsvinderklasse
Dansk Irsksetter-Klub, afholder sin 25´
efterårsvinderklasse
søndag den 28. september 2014, kl. 08,30.
Mødested: Den gamle smedje på Liselund
gods, Liselundvej 5,
4850 Stubbekøbing. Tilmelding pr. hundeweb.
Prøveleder Jan Lorentsen, Faurbjergvej
21, Tuse Næs
4300 Holbæk. Tlf: 32 47 23 46, Mail. jan.
lorentsen@bellacenter.dk
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Torben Reese, med en af utallige vundne pokaler, efter
”dagens dyst”.

Torben Reese 70 år
Som en af de lidt ældre Irsk Setter folk, så
mødte jeg Torben og hans første irsk setter
en gang på en markprøve. Torben velklædt
som altid, charmerende sød og venlig, som
vi alle kender ham.
Jeg kan ikke huske, hvad det var for en bil,
men jeg mener han kørte i en flot Jaguar
med læder sæder, hvor om alting er, så
var vi flere der tænkte, da Torben lukkede
hunden ind på bagsædet smurt ind i pløre og
pladder, hvem pokker er ham Reese
Ham ser vi ikke om et år, tænke jeg og
sikkert mange andre, men det gjorde vi,
jeg husker specielt, da vi havde 3 irsk
setter unghunde, der som de eneste engelske hunde, havde fået 1. pr på FJD forår,
Torben-Kim Enarm og undertegnede skulle
gå om prøvens bedste hund. Torben sagde:
Drenge lad os tage en øl med i lommen og
lad os gå ud og nyde dette øjeblik! Det var
Kim og jeg hurtigt med på.
Prøven var overstået på 5 minutter, så
havde Torbens hund slået Kim og jeg, på 2
perfekte situationer.
Den største og hurtigste røvfuld Kim og
jeg har prøvet, nu viste vi, hvem ham Reese
var.
Din tid med Irsk settere har været præget
af entreprenørskab, du vil udvikle, du har
tænkt nyt.

fuglefinder. Årets Irsk setter 2004, mange
imponerende resultater.
Dona. Placeret på mesterskabsprøven forår,
utallige vinderklasse placeringer, stilren og
igen fantastisk fugle finder. Donse var en
meget blød hund, men du formåede at få alt
det gode frem i hende.
Janås Arrac. En hund som faktisk er tipoldefar til Lohmanns Jaffa, også denne opnåede
vinderklasse placering.
Du har også arrangeret markprøver og
vinderklasser. Du har også prøvet at arrangere DM på Frihedslund og omegn, et
af de flotteste DM jeg har set, det hold jeg
var med ude og se, der var skudt over alle
hundene til middag og flere af hundene op
til 2 gange.
Som da Flemming Fuglede kom op til
os og gav dig hånden og sagde undskyld
drenge efter 11 misbrugte chancer, det her er
jo et fantastisk terræn, der kunne jeg se, du
var stolt, du havde kæmpet for at terrænerne
var perfekte og der vare fugle i rapsen, du
havde rent i flere uger og smidt hvede i rapsen, for at lokke fasanerne ud fra remiserne.

Kære Torben. Det er meget svært for mig
ikke at blive personlig, du er et fantastisk
menneske, du er umulig at beskrive med få
ord.
Men du har for mig været, som en far (selv
om du ikke er det fysisk) du har altid været
et ordentlig menneske, som når det har været nødvendigt, har opdraget på mig og givet
modspil på en god moden og konstruktiv
måde. Det er fantastisk at komme ned til dig
og Hanne i Thailand og mærke jeres kærlighed til hinanden og livet sammen.
Der er en aura om din person, som mange
har nydt godt af, du er et utrolig varmt menneske, altid glad positivt, du elsker at drille
og blive drillet, du er en person som skaber
livsglæde omkring dig, glasset har aldrig
været halvt fyldt, du om nogen ser muligheder i stedet for begrænsninger.
Du har aldrig båret nag, du har en fantastisk evne til at tilgive, som en af dem, som
desværre har prøvet at såre dig, så har du
tilgivet også mig.
Du er jo et konsekvent menneske, så da
Hanne gerne ville til Thailand, så som du
Torbens hunde: DKCH-DKJCH-DKBRCH
tørt sagde: nu havde Hanne brugt tid på
Klippeøens RIFF.
mig og min interesse, nu er det min tur til at
Torben har i manges øjne, haft den bedste
ofre mig og så sluttede du dit jagthunde liv,
hanhund, der har været i klubbens historie,
med at blive udtaget til DM. Som du meldte
Klippeøens RIFF, det er uden diskussion,
afbud til, du følte det var her kapitlet skulle
den hund der har slået bedst igennem i vores
sluttes.
avl. Riff kunne med lidt held være blevet
Dit engagement uagtet om det har været i
DKBRCH som unghund (den blev kun 2
DJU-DISK Bestyrelse – HUNDESPORTEN
vinder), men det opnåede han lidt senere.
- NU GOLF eller dine egne virksomheder er
Jeg vil gerne for egen regning sig: DEN
imponerende.
MEST STILRENE IRSK SETTER JEG
Ingen i vores lille klub har på så få år, som
HAR SET TIL DATO. Årets Irsk setter
du har haft Irsk setter, skabt så mange store
1998-2001. Titlerne taler for sig selv.
resultater, med så forskellige hunde.
Sheantullagh Glenn. Derby vinder i
Hjertelig tillykke med fødselsdagen.
Sverige, vi har kun 2 vindere i klubbens hiPå vegne af DISK, Kent.
storie, placeret på DM, utallige vinderklasse
placeringer forår og efterår. Fantastisk
www.fjd.dk
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Forårets præmierede hunde

Ny import

: Jan Justesens med IS Erin Von Kapellenpfad.

Gunnar Jensen og Kirstinekjær´s Eddie.

På den første rigtige forårsdag i marts,
hvor temperaturen var rekordhøj, og vinden svag fra vest, blev Settermosens Bill
DK01436/2013, (Settermosens Alba – Erin
Vom Kapellenpfad), ved Helge Knudsen,
præmieret med sin første 1. præmie i UK.
Bill og Helge Knudsen deltog i FJDs prøve
ved Kolding.
Agneta Anderson, Sverige, deltog den 14.
15. og 16. marts i FJD forårsmarkprøver,
på Fyn, ved Bramming i Sydjylland, og
i Nordjylland. Resultatet var 2x 1. præmier, i åben klasse, til Red Garlic´s Epixe,
S 45657/2004, (N22330/01 Lyngstuas
Jack 2 – S12113/2002 SEJCH Nordfjällets FB Robbyn). Det blev til 2. præmie
i åben klasse til Red Garlic´s Juicy Fruit
S65775/2007 der er datter af Epixe, og halvsøster til Ole Schmidts og Brian Krogs hanhunde, Onion Mix og Red Pepper. Epixes
stamtavle, indeholdende mange gode hunde,
ikke blot fra Norden, men også oversøiske.
Blandt andet, Moanruad, U.S., Fowlers,
Janås og Rosendales Laff, der for år tilbage
kom til Norge, og blev far til U & JCH Chif,
der også indgår i stamtavlen. Så skal det da
også lige nævnes, at Epixe er JCH i Norge
og Sverige, og Juicy Fruit er JCH i Sverige.
Den 15. marts opnåede Højfyns Bella
DK07989/2009, 3. præmie i åben klasse på
FJDs prøve i Nordjylland. Ejer og fører er
John Jensen.
På FJDs Sjællandske prøve opnåede tre
unghunde 1. præmie i UK. Settermosen
Baffin DK01435/20013, (Erin Vom Kapellenpfad – Settermosen Alba), opdrættet ejet
og ført af Frank Krøyer. Også søstrene Kiwi
Line´s Sveske DK10647/2012 og Peber
10649/2012, ( Kiwi Line´s Citrus – Kiwi
Line´s Kokus). Begge unghunde er opdrættet af Jan Lorentsen, der slev førte Sveske.
Peber blev ført, og er ejet af Lene Knudsen.
Dansk Jagthunde Derby blev afviklet
ved Ribe i dagene 21. og 22. marts, og
havde som vanligt stor tilslutning. Blandet
de fem tilmeldte IS, var den eneste der
opnåede præmiering, Vorrehøjs Henna
DK03257/2012, (Kiwi Line´s Citrus DK
23647/2007 – Freja 24001/2004) opdrættet
ejet og ført af Flemming Jensen, Hirtshals,
den opnåede på 1´dagen 1. præmie i UK,
med karakteren 1B, og var med i anden
dagens afsluttende heat, hvor den opnåede
placering som 6. vinder. En ualmindelig flot

placering, blandt 94 katalog numre. STORT
TILLYKKE.
Kirstinekjær´s Eddie DK06716/2009, ejet
og ført af Gunnar Jensen, har i åben klasse
ved Stouby, den 22. marts opnået 1. præmie.
Eddie er tidligere vinderklasse placeret, og
har flere 1. præmier i åben klasse.
Erin Von Kapellenpfad DK00147/2011,
ejet og ført af Jan Justesen, har den 23.
marts ved Harlev, opnået 1. præmie i åben
klasse. Erin har flere vinderklasse placeringer, og har nu tre stk. 1. præmier i åben
klasse, samt en 1. præmie i brugsklasse.
På Gordon setter klubbens hovedprøve
ved Vildbjerg, opnåede Mårup Storm
DK13101/2011 (Rosendales Sam – Mårup
Klip) ved Søren Godtfredsen, og Højfyn´s
Bliss DK07988/2009 (Rosendales Sam –
Højfyn´s Amia) ved John Skovsager Larsen,
begge 2. præmie i åben klasse.
På Pointer klubbens hovedprøve ved Holbæk, opnåede Kiwi Line´s Squash, en 1.
og en 2. præmie i UK, Kiwi Line´s Sveske
opnåede en 1. præmie i UK. Begge hunde er
ejet og ført af Jan Lorentsen.
På forårets blandede vinderklasser, blev
det Jan Justesen med Erin Von Kapellenpfad, der først opnåede en placering som 5.
vinder på DJs vinderklasse i Sønderjylland
den 25. marts. Senere på DKK vinderklasse
ved Vildbjerg, blev Kirstinekjær´s Eddie
ved Gunnar Jensen, 1. vinder med hæderspris. En flot præstation. På den anden prøve
samme sted blev Ginkgo ved Alex Røge
Hermansen 5. vinder. Stort tillykke - til alle
tre fører med hundene.
Til DKKs mesterskabsprøve den 12. april
blev 1. og 2. vinder på DISKs hovedprøve
inviteret. Derudover kom Gunnar Jensen
med Eddie selvfølgelig med, men også Jan
Justesen med Erin kom til mesterskabsprøven, da nogle af de foran placerede hunde,
ikke kunne deltage, eller på anden måde
havde adgang til mesterskabsprøven. Det
vil sige, at der var i alt fire IS til start, på
Mesterskabs prøven. Da dagens afprøvning
var slut, svar Jan Justesen med Erin, den
bedst placerede IS, som 6. vinder. Stort
tillykke, - det er en fantastisk præstation,
blandt Danmarks måske bedste 31 engelske
stående jagthunde, og hundefører, bare at
komme med til prøven.
Palle Krag.

Knud Hansen har hentet en Irsk setter hvalp i Norge, Heggelifjellets Rex
DK04760/2014. Rex er født i november
2013, og har mange kendte navne i sin
stamtavle, såsom Svenske Moanruad Sapphire, der jo kom til Sverige fra Irland,
Norske ”US” Kuling, hvad det bringer
med af Amerikansk og Norsk blod, og
ikke mindst Danske DKJCH Setterly Aldo
02840/96, der for flere år siden drog til
Norge, for at deltage aktivt i avlen der.
Aldo, der jo er rundet af, Rosendale, Havdrup, Englyst og ikke mindst Moanruad
blod gennem Tysk Von Royal, havde inden
sin afrejse til Norge, flere flotte placeringer
i vinderklasser. Et spændende køb, som vi
gælder os til at se, på marken til foråret.

En spændende IS han hvalp købt i Norge.

Arne Englyst (t.h.) og Vagn Rasmussen blev i
forbindelse med formandsberetningen på DISKs
generalforsamling i foråret, ønsket tillykke med Deres
henholdsvis 80 og 70 års fødselsdagen. Arkivbilleder.

Settermosen Bill DK01436/2013, (Far Erin Vom
Kapellenpfad – Mor Settermosen Alba) ved Helge
Knudsen. Bill blev på Dansk Irsksetter-Klubs
hovedprøve i foråret, 1. vinder af UKK, og blev
bedste unghund på prøven med 1. præmie i UK. Bill
præmieringsprocent er over 100. Den er stillet på
markprøve to gange, og har fået to gange 1. præmie
i UK. Deltog i UKK og vandt, udstillet på FJDs udstilling ved Vissenbjerg, og blev pokalvinder. Bill er
stadig kun 18 måneder gammel. Stort tillykke.
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