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Danmarksmester og Jagtchampion
Danmarksmester, DKJCH, Red Garlic’s Red
Pepper DK04277/2013, 06.01.2011 H, far
Vesper Du Val De Loue, mor Red Garlic’s
Epixé, opdrættet af Agneta Andersson, Sverige, ejet og ført af Brian Hinge Krogh.
Brian og Pebbers fantastiske jubilæumsår,
starter med en 2. vinderplacering på DKKs
Internationaleforårs vinderklasse ved Bramming. På DISKs jubilæumshovedprøve i
april på Sjælland, startede Pebber med en
2. præmie i ÅK, for at slutte som en flot 5.
vinder i søndagens vinderklasse, hvor også
mange udenlandske jubilæums gæster deltog. Efteråret første præmiering blev en 1.
præmie i brugsklasse ved Vildbjerg, hvilket
hjembragte den fine titlen som ”jagtchampion”, dagen efter på DISKs efterårs
vinderklasse på Gl. Toftegård, blev det til en
3. vinderplacering, og en billet som deltager
ved DM i Vordingborg. Der skaffede Brian
og Pebber den historiske 1. vinder placeringen som DANMARKSMESTER, stort
tillykke.
Det er en stor forløsning, med en Irsk setter
som den første Danmarksmester i historien,
det er bestemt noget helt særligt, og vi er
mange, der i flere år har krydset både arme
og ben, i håb om, at en ”rød” deltagere ved

DM, blev udråbt som Danmarksmester.
Men halvdelen af de seks placerede hunde
var Irske settere, Gunnar Jensen med
DKJCH Kirstinekjær´s D Eddie, blev 5.
vinder, og Flemming Vilslev med DKJCH
Vilslevs Kari, blev 6. vinder, også her stort
tillykke. Jo - det var et fantastisk jubilæumsår og et fantastisk Danmarksmesterskab.
For Brian og Pebber har det været et uforglemmeligt år, og Brian har absolut levet
op til Dansk Irsksetter-Klubs opfordring til
medlemmerne om, at yde en ekstra indsats
i jubilæumsåret. Brian er selvfølgelig ikke
den eneste der har ydet en stor indsats, det
er der mange andre medlemmer, der også
har, ualmindelig mange flotte resultater på
markprøver, vidner om stor deltagelse, men
ikke mindst har bestyrelsen og alle hjælpere,
rundt omkring i landet, gjort jubilæumsåret
til et helt særligt år for alle medlemmer i
DISK.
Der skal lyde en stor tak, til alle dem der
har ydet en særlig indsats i jubilæumsåret,
både med organiseringen af de mange tiltag,
men også til dem, der har ydet en ekstra
indsats med hundene. Jeg vil håbe, at 100
års jubilæet må blive et vendepunkt, for den
Irske setters ry som udstillings og selskabs-

hund, og vende tilbage til sit mere end 100
år gamle ry, som en super god jagt- og
sportshund, på højde med de øvrige engelske stående fuglehunde.
Palle Krag.

Nyslået Danmarksmester og Dansk Jagtchampion,
Brian Krog med Red Garligs Red Pebber. Foto Vang
Ole Møller Andersen, på Gl. Toftegaard.

Racedyst i anledningen af DISKs 100 års jubilæum
Dagen før DISKs efterårsvinderklasse den
23. september på Gl. Toftegård – valgte man
i år at prøve noget nyt. En lukket brugsprøve/racedyst, med tre deltagere fra hver
af de engelske klubber – i alt 15 hunde, der
havde kvalificeret sig ud fra de kriterier,
den enkelte specialklub nu havde valgt at
benytte sig af. Jeg (og min mand) var to af
de heldige.
Det var et pragtfuldt vejr – men det var
varmt – og det var tørt. Ikke lige den ideelle
kombination for hundene, og det bar resultaterne nok også præg af. Fuglene var der nok
af, men stødninger, og fugle der ikke holdt –
gjorde at for eks. en af de præmierede hunde
havde i alt fire stande, før det lykkedes at få

vist rejsning. Det blev så også til en flot 1.
præmie – men det var svært.
Da dagen var slut, så resultatet for brugsklassen således ud.
P Fugledes Ultra 1. pr. B Grandas Uuiq Itro
1. pr. B Midtvejs Loke 2. pr. IS Kirstinekjærs D Eddie 2. pr. ES Tobølbjerds L-Sus
2. pr.
Gennem hele dagen havde dommerteamet
bedømt og nedskrevet point til hver enkelt
af de 15 deltagende hunde, efter et pointsystem udarbejdet af Ulrik Kjærsgaard.
Sidst på dagen, skulle de så give os prøvens
bedste hund – samt en samlet vinder af
racedysten.
Pointsystemet har i teorien intet med de

opnåede præmieringer at gøre – men viser
os dommernes mening af idealbilledet af
vore hunde – og hvor tæt vi er på dette (eller
det modsatte). Det er hundenes grundlæggende evner, stil, dressurbarhed osv, der
bliverr bedømt ud fra en skala fra 0 til 10 i
hver enkelt disciplin, og alle fik udleveret et
skema med deres personlige point:
Søg – fart – stil. Samarbejde hund/fører.
Lydighed. Vildtfinderevne. Stand. Rejsning.
Ro i opflugt og skud. Apportering.
Fugledes Ultra blev efter pointafgivelsen
prøvens bedste hund med i alt 92 point. (Nr.
2 havde 77 point). – og det er jo altid rart,
når teori og praksis går op i en højere enhed
og følges ad.
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Pointerne vandt racedysten med i alt 196
point. Breton blev 2.er med i alt 186 point.
Engelsk Setter 3.er med i alt 161 point. Irsk
Setter 4.er med i alt 153 point. Gordon Setter 5.er med i alt 132 point
En super dejlig, men anderledes dag – hvor
nok især dommerne skulle huske lidt flere
ting end normalt – men de gjorde det rigtig
godt, og det er jo altid dejligt, med lidt nye
tiltag og anderledes tænkning. Vi andre nød
bare at ha lidt flere chancer.
Godt initiativ, vel tilrettelagt, glade og hyggelige deltagere, pragtfuldt sensommervejr
og gratis mad. – Tak for det hele.
Jane Vilslev Mortensen.

Glade deltagere i DISKs store efterårs arrangement i anledningen af 100 års jubilæet. Foto Vang Ole Møller
Andersen.

Oplevelser fra Irsksetter Klubs 100 års jubilæum
Ved vores egen vinderklasse lørdag den
24. september var der 23 tilmeldte hunde,
heraf 7 helt unge hunde. Det gav hård kamp
om placeringerne, men også løfter om en
klub i god fremgang med mange nye aktive
medlemmer.
Dagen startede for alles vedkommende
med kaffe og div. tilbehør i jagtstuerne på
Gl. Toftegård. Alle var mødt frem i god tid,
så hyggen bredte sig hurtigt. Men pludselig
blev hyggen brudt af Ulriks klare røst, der
forkyndte, at nu startede prøven. Så tog
hornblæseren fat, og Ulrik kunne præsentere
alle medhjælperne.
Som dommere var inviteret Flemming
Fuglede og Allan Bredsgaard. Torben Pedersen og Nold var terrænledere og havde hver
2 skytter til at klare den vanskelige opgave.
Alt forløb rigtig godt i løbet af formiddagen
med mange flotte situationer og krævende
apporteringer. Herefter var det tid for mid-

dagsmad. I dagens anledning kunne vi godt
lade madpakken blive hjemme, da Sarah og
Ulrik var klar med lækre stegte grillpølser,
øl og vand. Det vakte stor glæde blandt alle.
Dommerne var nu klar med de hunde, der
skulle med til 2. Heat, og det blev til 7 stk.,
der fik en ny chance i løbet af eftermiddagen. Da dagen var omme, blev følgende 6
stk. placeret:
1.Vinder med HP Krageredens Maggie v/
Christina Bak
2. Vinder med HP Yobbo’s Calle v/John Bak
3. Vinder Red Garlic Red Pepper v/Brian
Krogh
4. Vinder Red Garlic Red Onion Mix v/Ole
Schmidt
5. Vinder Mårups Storm v/Søren Gottfredsen
6. Vinder Settermosens Casablanca v/Søren
Sus Andersen.
Dagens prøve sluttede med vildtparade

Udstillings dommer Marianne Weichenfeld, tog sig af det tillidsfulde hverv på bedste måde, og udtrykte efterfølgende stor tilfredshed med det hun så. Foto Vang Ole Møller Andersen.
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med ni stykker vildt, der vidnede om en
rigtig flot prøve. Hele dagen fulgte fotograf
Vagn Ole Møller os. Hans smukke billeder
giver evige minder om en fantastisk flot dag,
og kan ses på Irsk Setter Klubs hjemmeside
eller på www.fotovom.com.
Vi nåede også lige en eksteriørudstilling,
hvor mange benyttede muligheden for at få
deres hund bedømt. Marianne Weichenfeld
tog sig af det tillidsfulde hverv på bedste
måde og udtrykte efterfølgende stor tilfredshed med det hun så.
Resultater fra udstillingen på Gl. Toftegaard kan læses på DISKs hjemmeside.
Championklasse Hanner: SE22101/2011
Red Garlic’s Sweet Potato v/Agneta Andersson Excl. CK, Plac. 1, BHK 1, CERT, Bedst
I Modsatte køn.
Brugsklasse Tæve: DK01278/2015 Settermosens Casablanca v/Søren Sus Andersen
Excl. CK, Plac. 1, BTK 1, CERT, Bedst I
Racen.
Så var det tid til en hyggelig reception
som formanden stod for, og de indbudte
gæster begyndte at indfinde sig. Aftenen
fortsatte med stor spisning af meget lækker
mad fra Slagter Palle i Fjerritslev. Taler,
agerhønslotteri og mange andre festlige
ting gjorde, at det blev meget sent, inden en
meget vellykket aften/nat kunne slutte.
Et helt igennem fantastisk jubilæumsår
er slut, så endnu engang mange tak til jer,
der har knoklet for det. Vi er alle klar til de
næste 100 år, os kan I regne med!
Tak til jer alle sammen for gode oplevelser
i vores dejlige klub. Lad os fortsætte med at
støtte op om det fantastiske kammeratskab
og sammenhold, vi har på tværs af alder og
køn.
De bedste hilsner fra, Søren Andersen.

Danmarksmesterskabet - en fantastisk oplevelse

Kraghedens Maggie apporterer i dagens første slip. Foto: Flemming Østergaard.

Danmarksmesterskabet 2016 vil altid stå
lysende klart og helt for sig selv, i historiebøger og i mange menneskers erindring,
ikke mindst min egen, jeg er rigtig glad
for, at være der på dagen og opleve den
historie som blev skrevet, DISK blev 100
år, vi havde fem Irske settere med til DM,
der alle klarede sig godt, Calle havde ikke
dagen hvor det lykkedes, Krageredens Maggie blev desværre sat af før 2. heat, med en
knald apport i sin 2. situation. Med ”Red
Garlic’s Red Pepper” fik vi endeligt den
første Irske setter som Danmarksmester nogensinde. Med Kristinekær´s D Eddie som
5. vinder, og Vilslevs Kari som 6. vinder, fik
vi oven i købet to hunde mere placeret! Hør
lige her, ”halvdelen af de placerede hunde
var Irske settere”. Kæmpe tillykke til alle
jer, der har arbejdet for den Irske setter som
jagthund, bakket op om sagen, og til de 3
dygtige hundefører og deres hunde!
Tillykke til Flemming Vilslev, der blev 6.
vinder DM, med eget opdræt Vilslevs Kari. I
kunne lige så godt være på top min ven, det
var meget tæt, flot præstation!
Selvfølgeligt skal Gunnar Jensen og
Kristinekær´s D Eddie også hyldes, stort
tillykke med 5. vinder DM, helt fortjent. Ja
Gunnar der står DM, det er godt gået, og så

med eget opdræt. (Så brug dog ham Eddie i
avl, i kære tæve ejere).
Det var det her vi ville, en Irsk setter som
DM vinder. De snart 35 år, jeg har været
med i klubben har vi igen og igen haft
debatten hvordan laver vi en DM vinder, så
sker det bare lige sådan, det så sådan bare
ligetil ud, nemt selvfølgeligt og på trods af
den hårde konkurrence velfortjent. Et finale
slip der sluttede DM af med et flot fugle
arbejde, så var der ingen tvivl om udfaldet
og vi var nogen der brød ud i vild jubel, det
må hermed undskyldes, det var lidt usportsligt over for Erling Clausen og ES Heegårds
Zuki, der taber finalen men bliver flot 2.
vinder, vi blev bare så grebet af den store
forløsning på mange års kamp for den sidste
skalp, DM-pokalen !!!!!
Brian Krog og Red Garlic’s Red Pepper
er Danmarks Mester 2016. Sådan Brian,
jeg bøjer mig i støvet, med armene over
hovedet, og Brian du ved der sidder et par
tidligere træningskammerater, oppe over
skyerne og trækker skævt på smilebåndet,
med hver et par tørre kommentarer.
Stort tillykke til jer alle tre, fra DISK og
Ole Schmidt.

Deltagende IS ved Danmarksmesterskabet
Fra DISKs vinderprøve lørdag den 24. september.
1.vinder Kragereden Maggie DK03589/2010
12.02.2010 T rød irsk setter. Ibber – Douedal’s Kyra O: Palle Krag. E F: Christian Bak,
Store Fuglede
2.vinder Yobbo’s Calle DK10369/2009
21.05.2009 H rød irsk setter. Klippeøen’s C
Tjako – Rosendales Frida O: Helge Knudsen.
E: Christina Bak, Store Fuglede F: John Bak
3.vinder Red Garlic’s Red Pepper
Dk04277/2013 06.01.2011 H rød irsk setter.
Vesper Du Val De Loue – Red Garlic’s Epixé
O: Agneta Andersson. E F: Brian Hinge
Krogh, Spøttrup
Fra FJD’s vinderprøve i Vendsyssel fredag
den 7. oktober.
1. vinder Vilslev Kari Dk19389/2011
07.10.2011 T Rød irsk setter. Erik Vom Kapellenpfad – Chiss. O E F: Flemming Vilslev
Knudsen, Holsted
Fra FJD’s 5. Vinderprøve i Sydsjælland lørdag
den 8. oktober.
1. vinder Kirstinekjær’s D Eddie
Dk06716/2009 15.03.2009 H rød irsk setter.
Östraby’s Eire – Klippeøen’s D. Donna. O
E: Birte og Gunnar Jensen, Skanderborg F:
Gunnar Jensen
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Tak!
I forbindelse med DISK 100 års jubilæum
blev der lørdag d. 27. september afholdt
Irsk Setter træf. Som prøveleder vil jeg
hermed takke alle som var med til at få
dette træf gjort til en succes.Tak til alle
hundefører og tilskuer for den store opbakning og det gode humør.Tak til de tre dommere Allan Bredsgaard, Flemming Fuglede
Jørgensen og Marianne Weichenfeld for en
fair og positiv bedømmelse af vores hunde.
Tak til de øvrige engelske racer for det fine
fremmøde om fredagen til vores racedyst.
Tak til Gunnar Jensen samt hans hjælpere
Birte Jensen og Christina Bak for en super
afvikling af udstilling.
Tak til Morten Møller for hornblæsning.
Tak til Sarah Cecilie Jensen og Per Pedersen for hjælpen i køkkenet.
Tak til Slagter Palle, Fjerritslev, for levering af noget super lækkert mad.
Tak til Vagn Ole Møller Andersen for de
super flotte billeder.
Tak til Erling Juul for hjælpen med
kataloger.
Tak til vores hovedsponsor Proff Dog.
Tak til de mange sponsorer til vores
agerhønselotteri.
Tak til Nold’s hjælpere; Kristian Sørensen, Anders Viggers, Johan Johannesen,
Finn Jensen og Torben P. Pedersen. Med
jer som skytter og terrænledere er vi altid i
de bedste hænder.
Tak til Nold og Jagtkonsortiet Gammel
Toftegaard som velvilligt har lagt terræner
og Jagthytte til rådighed.
Til sidst. Men ikke mindst. Skal der lyde
en kæmpe stor tak til Arnold Klovborg
(Nold) for det gode samarbejde.
Inden, jeg takker over, vil jeg holde.
Prøveleder Ulrik Kjærsgaard.

Julehilsen fra formanden
Tillykke til alle i efteråret placerede hunde
og deres fører, særligt tillykke til de tre
placerede ved DM. Helt fantastisk at Dansk
Irsk setter klubs 100 års jubilæumsår kan
afsluttes med en irsk setter som danmarksmester. Vi har grund til alle at være stolte
og tilfredse med, nok det største år nogensinde for Irsk setteren i Danmark, at det så
lige netop falder på 100 året for Dansk Irsk
setter klubs stiftelse bringer det hele op i et
højere perspektiv.
Tak til jer alle medlemmer som deltagere
ved klubbens arrangementer gennem året. I
har været med til at skabe dette enestående
år for Dansk Irsk setter klub.
Nu må flere jægere og hundesportsfolk
få øjnene op for vores dejlige hunde. Irsk
setteren er nu fuldt på højde med de bedste
fuglehunde af engelske racer. Vi må fortsat
gennem avl og dygtig føring vise at vore

hunde kan blive på toppen.
Glædelig jul til jer alle med håb om endnu
et godt år for den irske setter i 2017.
Erik Rimmen formand.

Træningsture i foråret 2017
Markprøvetræning i Vendsyssel.
Lørdag den 11. februar. Vi mødes på P. pladsen ved Kærsgård Strand kl. 9.00.
Tilmelding til Erik Rimmen på tlf.
60629520 eller mail: rimmen7@gmail.com
Gps adresse på mødestedet er: Kærsgård
Strandvej 1, 9850 Hirtshals, Hjørring
Markprøvetræning ved Fredericia søndag
den 19.02.
Mødested: Nebbegårdsvej 115, 7080 Børkop. Mødetid: KL. 9.00
Der er rundstykker og kaffe ved ankomst,
efter træningen er der suppe til en samlet
pris på kr. 50,00. Tilmelding til: Svend Åge
Jensen Tlf. 25 37 98 60 eller Gunnar Jensen
Tlf. 51 32 40 35 senest den 17.02.2017.
Hilsen Svend Åge & Gunner.

DISKs forårstræning på Kongenshus
Hede.
Lørdag den 25. februar og søndag den
26. februar afholdes der fællestræning på
Kongenshus
Hede. Vi mødes på parkeringspladsen ved
Kongenshus Hotel kl. 9.00. Alle racer er
velkommen.
Prisen for at deltage er 50 kr. pr. dag. Beløbet går til vildtpleje på heden. Begge dage,
vil der igen i år være mulighed for, at købe
pølser fra den varme grill til frokost for
alle, og ikke mindst for dem der har glemt
madpakken.
Senest tilmelding d. 22/2-17 til Brian H.
Krog Tlf. 27617091 eller E-mail bhk@
tekniclean.dk Man kan bestille overnatning på Kongenshus Kro & Hotel. Tlf.
+45 97548125. Der forefindes også B&B i
området. Hilsen Brian Krog.

Ny Dansk Brugschampion
IS Kragereden Maggie DK03589/2010,
født 12.02.2010 tæve, rød, Ibber – Douedal’s Kyra, opdrætter Palle Krag, ejer og
fører Christina Bak, Store Fuglede, har ført
Maggie til den flotte titel brugschampion.
Maggies resultater er tidligere beskrevet
i forbindelse med titlerne som Dansk og
Svensk udstillings- Dansk jagtchampion
i 2015. Men også i jubilæumsåret 2016
har Christina og Maggies resultater været
meget imponerende. På DISKs jubilæums
hovedprøve ved Holbæk, blev det til en 1.
præmie i åben klasse, og en 4. vinder placering i den afsluttende forårs vinderklasse
søndag. I august bestod Maggie Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve, og
som opvarmning til denne fine præstation,
bestod ekvipagen tre apporteringsprøver
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med max point 30. I september blev det til
en 1. præmie i DKKs brugsklasse, for seks
dage senere at blive 1. vinder m/HP, i Dansk
Irsksetter-Klubs jubilæums vinderklasse på
Gl. Toftegaard. Den 27. oktober blev det til
en 4. vinder placering på Danmarks Jægerforbunds vinderklasse, og to dage senere
opnåede Christina og Maggie at blive 1.
vinder på FJDs vinderklasse, ved Holbæk,
og dermed den eftertragtede titel som brugschampion.
Kragereden Maggie kan altså nu smykke
sig med fire titler DKUCH, DKJCH,
SEUCH, DKBRCH.
Dansk Irsksetter-Klub og opdrætteren, ønsker Christina stort tillykke med de mange
flotte resultater.
Palle Krag.
www.fjd.dk

Christina Bak med Kragereden Maggie, der nu kan
smykke sig med fire titler, DKUCH, DKJCH, SEUCH,
DKBRCH. Foto Vagn Ole Møller Andersen.

