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Fredag d. 20. marts mødte 64 jagthunde til 
årets Derby. 81 var tilmeldt. Det var også 
dagen, hvor vi havde mulighed for at se 
solformørkelse i Danmark, omkring kl. 
10.30- 12.00. Morgenen var nu præget af et 
tæt skydække. 
  Efter morgenparole, jagthornsblæsning, 
opråb samt terrænledere og dommerforde-
ling, gik vi holdvis til vores dommere, som 
undersøgte hundene for tandfejl og krypto-
chisme (normalt ansatte tekstikler). Mindre 
end en time efter var alle på vej i marken, på 
deres respektive hold. Effektivt.
  For nogle var det første gang på Derby, 
måske første gang på en rigtig markprøve, 

for andre var det fl ere gangs-forestilling, 
men altid spændende at opleve de unge 
hunde på næsten slap line.
  Der er altid en god stemning, når vi får 
iklædt os hue handsker og støvler og vader 
ud i markerne, hvor ikun de færreste kom-
mer.
  Denne fredag morgen var bestemt ingen 
undtagelse. Ved halv elleve tiden spejdede 
vi rundt for at se, hvor solen evt. kunne 
gemme sig. Mon hundene havde gået solen 
sort? Vi kunne fornemme, at det blev lidt 
mørkere og bestemt køligere, men ingen sol 
( formørkelse). Og dog kl 11,50, netop som 
jeg (endelig) havde fået koblet min hund 

efter en lidt længere tur end tilladt, brød 
solen frem, og jeg skimtede et lille hjørne 
af skygge i venstre side af solen. To min. og 
det var væk igen, men luften fornemmedes 
igen lunere, og det blev også lysere, trods 
manglende sol.
  En rigtig fi n dag i marken uden holdet dog 
at kunne bidrage med hunde til lørdagen 2. 
Heat.  To gange 2. pr blev det til, tillykke til 
dem. 

Lørdag havde 17 hunde gjort sig fortjente 
til at starte i 2. heat, fl ot og stort tillykke. 
Terrænleder Ove, viste os fi nt rundt i ter-
rænet, og heldigvis kunne vi (publikum) gå 

Hunde af høj klasse

Konkurrencen på Dansk Jagthunde Derby 2015 var hård. Der deltog rigtig mange gode 
hunde som sammen med de meget fi ne terræner ved Haslev var med til at bringe stemningen 
helt i top.

Tekst: Anna Marie Skov m. fl .
Foto: Ole Halberg

Klar til fi nale. Debutanten John Madsen (tv) mod en af Danmarks mest vindende hundeførere, Jørgen Heegard Nielsen.
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John Madsen modtager det eftertragtede trofæ, 
Derbykruset, af Derbyudvalgets formand Asger 
Stein.
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med i marken og se, hvad der skete.
  Mange harer og råvildt, følte sig vist 
forstyrret, men ikke så meget, så de forlod 
arenaen, nej de kom tilbage igen, og drillede 
hundene. På et tidspunkt var en stakkels set-
ter kommet ind midt i en fl ok dyr, som kom 
lige forbi, hvor vi stod. Heldigvis kunne fø-
reren kalde den til sig. Flot og morsomt for 
vi andre. Der var også fi nt med agerhøns, og 
fl ere hunde klarede det rigtig godt trods den 
noget blandede fært af dyr og harer. 
  Efter frokosten var den kolde blæst og 
regnvejr, som jyderne havde haft fra mor-
genstunden, kommet til Sjælland, så det 
var lidt koldt at komme igang igen. Men 
dommerteamet fandt seks absolut værdige 
vindere.
  Tak for hyggelige dage, som altid god 
stemning, dejligt at se så mange unge men-
nesker, og dejligt at så mange holder ved 
hundesporten. Det er ren medicin for krop 
og sjæl. 

- Det var en stor oplevelse at dømme årets 
derby, siger ordførende dommer Svend 
Aage Vad. – De 10 hunde, jeg selv havde på 
førstedagen havde alle derbyformat, og det 
er sjældent.
  Ellers hæfter Svend Aage sig først og frem-
mest ved de mange hunde, som var med, på 
fi naledagen og de dejlige terræner med god 
fuglebestand. Flere af hundene havde såle-
des gode situationer, hvilket vidnede om, at 
derbyhunde ikke blot kan løbe hurtigt. De 
kan også behandle fuglene. – Der var mange 
af de hunde, jeg gerne vil gå på jagt med, 
tilføjer Svend Aage Vad.
  Finalen var debutanten mod erfaringen. 
Det var efter dommerteamets opfattelse de 
klart bedste hunde. Det var mellem dem, det 
skulle afgøres. For uden Svend Aage Vad 
dømte Søren Stenhøj og Allan Nissen.
  Og det blev novicen, der trak det længste 
strå. Breton Tjalfe gik i det bedste søg og 
blev en værdig vinder. – Jo det var et rigtig 
fl ot derby, der var god reklame for stående 
engelske jagthunde, slutter Svend Aage Vad.

Resultatet af Dansk Jagthunde 
Derby 2015

DERBYVINDER 2015: Breton Tjalfe , 
John Madsen
2. vinder: Enge.lsk Setter Heegårds 
Laika, Jørgen Heegård Nielsen 
3. vinder: Pointer, Södersjöns Tre-
sette, Lisbeth Bodén
4. vinder: Pointer Astrups Rik, Erik 
Aarø 
5. vinder: Pointer, Södersjöns Ze-
tema, Lisbeth Bodén
6. vinder: Pointer, Boelsgaards A Sifu, 
Steffen G Olesen 

Pointer Tresette bringer fugl „for bøssen“ til sin fører Lisbeth Bodén. Det rakte til 3. pladsen.

Fra venstre: Svend Aage Vad, John Madsen, Allan Nissen (bagved) Jørgen Heegård Nielsen, Søren Stenhøj 
(bagved) Lisbeth Bodén, Erik Aarø, Steffen G. Olesen, Brian Krog og Poul Erik Dahl. De to sidste var dommere 
på første dag.

Morgentrut. Som altid blev begivenhederne komenteret livligt 
blandt deltagere og publikum.
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