DANSK IRSKSETTER KLUB
www.irsksetterklubben.dk

Klubredaktør:
Palle Krag, Dronning Dagmars Vej 49, 7100 Vejle.
Tlf. 75 83 40 09.
e-mail: irsksetterklubben@gmail.com hannekrag@ofir.dk

Apporteringstræning og prøver
Apporteringsprøve Jylland.
Apporteringsprøve afholdes lørdag den
6. juli 2013 kl. 10,00. Mødested: Lyngvej
18, 8660 Skanderborg. Tilmelding på web,
senest den 2. juli, eller til undertegnede.
Alle racer er velkomne. Grillen bliver tændt
ca. kl. 13,00, så medbring mad til grillen,
så vi kan få et par hyggelige timer. Gunnar
Jensen, 51324035.

Apporteringstræning og Prøve på Fyn.
I lighed med foregående år, vil Helge
Knudsen afholde apporterings træning, for
medlemmer af DISK, og alle andre jagthundefolk, hver torsdag kl.19,00, ved Hovgyden, på Søbysøgaard.
DISK afholder anerkendt apporteringsprøve,
den 7. juli 2013, kl.9,00 på Søbysøgaard.
Mødested som sædvanlig, Radbyvej 27.
Tilmelding til træning og apporteringsprøven til Helge Knudsen, Radbyvej 27, 5792
Årslev. Telefon 65901831 - 25609331. Mail:
yobbo@dlgtele.dk Alle er velkommen.
Apporteringstræning og Prøve, på
Sjælland.
Der afholdes apporteringstræning hver
mandag kl. 19,00 på Hagested Gislinge
Jagtforenings bane.
Der afholdes fælles apporteringsprøve
lørdag, den 29. juni 2013, i samarbejde mellem klubberne DGSK og DPK. Vedr. Dansk
Irsksetter-Klubs apporteringsprøve henvises
til DISKs hjemmeside.

Sidste års vindere af DISKs apporteringsprøve på
Fyn. Fra venstre: John Larsen, Erling Christensen, og
Christina Bak.

6. vinder på Dansk Jagthunde Derby 2013.
Red Garlic´s Red Onion Mix 03427/2012,
ejer og ført af Ole Schmidt, blev på Dansk
Jagthunde Derby i marts måned 6. vinder.
Dagen efter den 17. marts, opnåede Mix en
2. præmie i ÅK. På DISKs hovedprøve ved
Horsens, beviste Mix dog, at det også kunne
blive til en 1. præmie i ÅK, fredag og igen
en 2. præmie lørdag. Mix blev samtidigt hovedprøvens bedste hund i åben klasse. MIX
er opdrættet i Sverige af Agneta Andersson.
Læs artiklen ”Svenskeren” i Jagthunden,
februar 2013, den omhandler Mix.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker tillykke med
præmieringen, og ønsker knæk og bræk for
fremtiden.
Palle Krag.
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Udstillingens bedste hund blandt de røde, KIM ved Ole
Edvardsen, Norge. Foto Per Sandager, Norge.

Dansk Irsksetter-Klubs
udstilling 2013
Der blev udstillet en enkelt Irsk rød-hvid
setter, Alvertoppens Emil NO52117/2010,
ved Ole Edvardsen, Norge, der fik tildelt
EXCL 1. V og CK.
Blandt de røde blev Kim 28/12/07, ved Ole
Edvardsen Norge, EXCL, 1.V, CK, BIR. På
grund af den ændrede dato, blev udstillingen
dømt af Gunnar Jensen, i stedet for som
annonceret Erik Petersen. Dansk IrsksetterKlub ønsker tillykke til vinderne.
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Foråret hvor ”plejer” døde
En lang og svingende vinter bød på rigtig
store udfordringer til terrænlederne i hele
landet.
Prøver blev aflyst og flyttet. DKK vinderklasse i Bramming blev f.eks. flyttet fra
27-3-13 til 10-4-13, og den 10.4.13 sneede
det hele formiddagen i Bramming, for så at
gå over i regn om eftermiddagen. Så selv en
flytning hjalp ikke meget, det var ekstreme
vejrforhold.
Jeg skulle selv være terrænleder på Østfyn
for et hold Engelske Settere ved klubbens
hovedprøve. Jeg havde været ude at låne
rigtig meget terræn, dobbelt så meget som
jeg skulle bruge. Hvis det pludselig blev
godt vejr, ville der blive kørt gylle på alle
rapsmarkerne, så var det om at have marker
med vintersæd, og måske ville der her bliver
kørt kunstgødning på.
Jeg havde bl.a. lånt 140 tdl. med raps som
lå samlet, kun afbrudt af hegn. Rapsen var
Gamle udstillingspræmiers værdi
i 15 cm. højde, den var tæt og flot. Hundeførerne var vildt begejstrede da de så mine
hunden været på udstilling før 2007, hed
I det spæde forår, alt medens hundesports
terræner. Forventningerne var store for vi
betegnelsen ”2. præmie”.
folk skulle træne hund, til forårs markprøplejer, at have meget vildt her i området,
Har en hund været på udstilling for flere år
ver, og slet ikke tænke på udstilling, er der
men ”plejer” døde. Efterhånden som dagen
gået ”kuk” i forståelsen af gamle udstillings siden, gælder den præmie den fik dengang
skred frem viste det sig, at fuglene ikke lå
præmieringernes værdi, i forhold til de nye selvfølgelig stadig. Har du fået en 2. præude på marken, men i haver og hegn hvor
mie efter skalaen før 2007, eller et ”good”
engelske betegnelser. Hvornår er f. eks. en
de ikke plejer at være. Haverne havde vi jo
i perioden 2007 – 2011, behøver du således
2. præmie en 2. præmie?
ikke lånt. Som dagen gik, så vi vel kun ¼
Hvad skal hundene have opnået af udstil- ikke, at opnå et ”very good”, efter den
af de ca. 50 fugle, vi plejer at se. Jeg håber
nugældende skala i dag, det svare stadigt til
lings præmier, for at opfylde kravet til
de stadig er derude et sted, ellers har vi et
en 2. præmie, selv om præmie skalaen er
”avlshunde” status på Dansk Irsksetterproblem.
ændret lidt siden da.
Klubs liste, over avlshunde på hjemmesiJeg er bange for at fuglene var parret ud
Der forestår også et arbejde med at rette
den, eller få en pokal udleveret, hvor det
da vinteren igen satte ind med sne og frost.
en del pokal tekster i årbogen, hvor der
forlanges, at den har opnået ”very good”
De lå nu parvis på sneen som rene skydeskieller 2. præmie på udstilling?
stadigt står, at hunden skal have opnået en
ver for rovfuglene, på den måde er mange
1. eller en 2. præmie på udstilling, inden
Det drejer sig altså kun om udstilling, så
desværre gået tabt.
det er ”very good”, der er betegnelsen efter pokalen kan vindes, eksempelvis på en
Da jeg selv var af sted på prøve med min
markprøve. Det skal jo engang rettes til, så
den gældende skala i dag. Denne skala har
hund, kunne jeg både se og høre, at de gode
ordlyden kommer til at følge den nye skala,
været gældende siden 2011. Har hunden
terrænledere alle steder havde de samme
været på udstilling i perioden 2007 - 2011, som blev gældende fra 2011.
problemer, fuglene var ikke hvor de plejede.
er den tilsvarende betegnelse ”good”. Har
Palle Krag.
Enhver terrænleder glæder sig til prøvedagen, for vi vil så gerne vise alle vore
fugle frem. Hvis hundene så også kan klare DISKs Vinderklasse
fuglene er det bare en fantastisk dag. Men
Det er ikke det største forår, rent placerings- i vinderklassen. Der var til formiddagens
”plejer” døde i foråret 2013. Terrænleder
afprøvning fremskaffet nogle store dejlige
mæssigt, medlemmer af Dansk IrsksetterJohn Skovgård.
Klub har oplevet på de blandede prøver i år. stubmarker, pænt besat med fugle og harer.
Den lange vinter har drillet alle hundefører, 6 hunde, 3 fra hvert hold formåede at skaffe
sig en fugletagning, og dermed forhåbentlig
og der er ikke blevet placeret så mange
blive startberettiget til eftermiddagens afhunde på prøverne, som der var mulighed
prøvning. Følgende hunde fandt dommerne
for, ud fra antallet af startende hunde, på
bedst kvalificerede til at fortsætte.
de enkelte prøver. Det var prisværdigt, at
Erin Vom Kapellpfad ved Jan Justesen,
DISKs prøveledere Birte og Gunnar Jensen,
Erika ved Ulrik Kjærsgaard, Unika ved
påtog sig det store ekstra arbejde det har
Lene Knudsen, Settermosens Alba ved
været, at flytte hovedprøven de 14 dage
frem. Var det ikke sket, havde vi ikke fundet Frank Krøyer, Lohmann´s Jaffa ved Frank
så mange fugle som vi gjorde, på de 3 dage Krøyer, og Vilslevs Josefine ved Flemming
Vilslev, der alle havde bragt fugl for bøsved Horsens. Tak for det, og en ligeså stor
tak til alle terræn lederne, og givere, fordi vi sen. Udover disse 6 hunde, kom Rødrypa´s
måtte benytte os af Jeres gæstfrihed omkring Riders On The Storm, ved Jan Justesen, og
Horsens. På grund af udsættelsen, var der en Kragereden Debbi, ved John Skovgaard,
med til omprøvning.
del hundefører, der ikke fik mulighed for at
Terrænleder John Skovgaard, med sin hund, Debbi.
deltage, så kun 19 hunde var tilmeldt start
www.fjd.dk
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Resultatet af eftermiddagens afprøvning,
og placeret i årets vinderklasse blev:
1. vinder med HP og CACIT, Kragereden
Debbi, ved John Skovgaard.
2. vinder med HP og reserve CACIT, Settermosen Alba, ved Frank Krøyer.

3. vinder Unika, ved Lene Knudsen.
4. vinder Vilslevs Josefine, ved Flemming
Vilslev.
5. vinder Lohmann´s Jaffa, ved Frank
Krøyer.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker alle vinderne

tillykke.
Til alle vi andre, der af forskellige grunde,
ikke kom med over middag, er der kun et at
sige, træning og dressur, og mere træning og
dressur, vi har jo et helt år til det.
Palle Krag.

: Lodtrækningsrækkefølgen på de fire par over middag, er fra venstre: Storm – Debbi, Erin – Erika, Unika – Alba, Jaffa – Josefine.

Hovedprøvens
bedste unghund.
Mårup Storm DK13101/2011 ved Søren
Gottfredsen, og Mårup Cato DK13100/2011
ved Per Pedersen, er kuld søskende, og
begge hunde opnåede på hovedprøven
fredag 1. præmie i UK. I kampen om, at
blive hovedprøvens bedste unghund, var det
Mårup Cato ved Per Pedersen der blev 1.
vinder.
I Unghunde Konkurrence Klasse (UKK)
deltog Vilslev Kari ved Flemming Vilslev,
der tidligere i foråret havde opnået 1.
præmie i UK, og før nævnte Storm og Cato.
Her blev resultatet at Mårup Cato, blev 1. i
UKK, Kari placeredes som nr. 2, og Storm
som nr. 3.
Alle tre unghunde fik rosende omtale af
dommeren, og kun småfejl afgjorde placeringen.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker tillykke og
knæk og bræk i fremtiden.
Palle Krag.

Fra venstre: Dommer Fl. Østergaard, Alex Røge Hermansen med Ginkgo, Jan Lorentsen med Kiwi Line´s
Kokus, Jam Justesen med Erin Vom Kapellenpfad. Foto Niels Ovesen.

Forårets blandede VK placeringer.
Den bedste ”blandede” vinderklasseprøve i foråret, set med vore ”røde øjne” var DKKs
vinderklasse ved Vildbjerg, den 2. april, hvor Ginkgo DK11462/2009 ved Alex Røge
Hermansen blev 2. vinder, på prøve II, og Kiwi Line´s Kokus 13930/2006 ved Jan Lorentsen blev 4. vinder, og Erin Vom Kapellenpfad DK 00147/2011 ved Jan Justesen blev
5. vinder, på prøve I. Ginkgo blev på sin placering, som 2. vinder inviteret til Mesterskabsprøven, sammen med Kragereden Debbi DK13553/2007 ved John Skovgaard, og
Settermosens Alba DK07561/2007 ved Frank Krøyer, der blev placeret som henholdsvis
1. og 2. vinder på DISKs hovedprøve ved Horsens. Ingen af hunden opnåede desværre
placering på dette års Mesterskabsprøve på Tuse Næs.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker tillykke med de flotte placeringer. Palle Krag.

Forårets eneste CACIT blandt de Engelske
hunde
Prøvens bedste unghund og vinder af UKK

Eneste vinderklasse hund, der på markprøve
i foråret har fået tildelt CACIT, er Kragereden Debbi, der startede over middag på
DISKs hovedprøve efter lodtrækning, mod
Jan Justesens Storm. Kort efter, at begge
hunde var blevet sluppet, opnår Debbi en
flot højrest stand, og Storm sekundere lige
så flot, det var klasse opvisning, i hvordan
stand og sekundering skal være, når det
er bedst og flottest, så fuglene synger, og
publikum klapper

Mårup Storm ved Søren Gottfredsen.
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Hovedprøvens suverænt bedste fugle situation.
Foto Palle Krag.

