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Fejende  ot forårsderby
Fredag d. 16. og lørdag d. 17. april afvik-
ledes årets danske derby for engelske ung-
hunde. Som noget nyt var prøven henlagt 
til foråret, og det er meningen, det skal køre 
som et forsøg i tre år. Grunden til, at det 
er fl yttet fra september, er vanskeligheder 
med at skaffe terræn midt i alle de øvrige 
efterårsprøver.
  Men allerede fra starten af løb Derbyet ind 
i problemer. Den strenge og lange vinter 
umuliggjorde afvikling den 3. weekend i 
marts, så prøven blev fl yttet til medio april. 
Det var dog ikke det eneste problem, man 
fi k, idet man ikke mente det var muligt at 
afvikle det forsvarligt i Vendsyssel på grund 
af for få fugle.
  Gode råd var dyre, men som altid sprang 
hundefolkene i det sydvestjyske til og tilbød 
at arrangere den store prøve, med Ribe som 
udgangspunkt.

På førstedagen startede 62 forventnings-
fulde ekvipager, som for at sikre de bedste 
muligheder for at komme for fugl, var 
fordelt på syv hold. Det blev da også muligt 
at skaffe rimeligt med chancer til hundene 
– der er godt med høns på de kanter, så 
afprøvningen var på alle måder tilfredsstil-
lende.
  Forventningerne er naturligvis store, når 
man stiller på et derby, og desværre er det 

ofte vanskeligt at indfri forventningerne. 
Der stilles store krav til hunden format, 
søgsoplægget, farten og stilen. Hvis disse 
ting ikke er i orden, kommer man ikke 
videre. Derbyet er en avlsprøve, hvor man 
vurderer årgangen, hundene starter i det år 
de fylder to år, og derfor ser man ud over 
evnen til at bringe fugl for bøssen meget 
nøje på de øvrige kvaliteter en stående en-
gelsk jagthund skal være udstyret med.
  I løbet fredagen blev der skudt over 17 
hunde og de fordelte sig med 12 x 1. pr. 
UK, 2 x 2. pr. UK, og 1 x 3. pr UK. Af disse 
kunne seks præmieringer føres i resultatbø-
gerne, da hundene endnu ikke var fyldt to år.

Til lørdagen 2. heat og fi naleslippene fi k 
13 af de 17 lov til at gå videre nemlig fem 
pointere, tre engelske settere, fi re gordon 
settere og en irsk setter. Afprøvningen 
foregik på store åbne marker, hvor det store, 
fremmødte publikum havde mulighed for 
at følge med og se alt, hvad der skete. Det 
var særdeles publikumsvenligt, og det skal 
lørdagens terrænleder, Gert Clausen have 
stor ros for.
  Finaledagen blev dømt af Joakim Skovgård 
Larsen, Anders Varming og Poul Rasmus-
sen, og de fi k lige som publikum mulighed 
for at se et hold meget velgående hunde af 
højt klasse.

Tekst og foto: Flemming Østergaard

Strålende forårssol, lærke-
sang og hurtige hunde af-
sluttede forårssæsonen med 
Dansk Jagthunde Derby, der 
for første gang blev afholdt 
som en forårsprøve.
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  Efter første runde blev to hunde siet fra, 
og så tog man endnu en omgang, inden man 
holdt lidt sen frokost. Her blev der igen 
frasorteret to, så eftermiddagens fi naler kom 
til at gå mellem ni hunde.

Der var igen mulighed for at følge det 
hele, og vi fi k virkelig noget ”for pengene”. 
Det blev en uhyre spændende eftermiddag, 
hvor hunde og førere kæmpede det bedste, 
de havde lært. Pointeren Mørups Britta 
kæmpede sig op fra 9. Pladsen til 5. Pladsen, 
og så var der fi re hunde tilbage, som skulle 
afgøre, hvem der skulle gå fi nale.
  Denne fi nale vil med sikkerhed gå over i 
historien som en af de bedste, og det blev 
en fantastisk fl ot afslutning på en for-
rygende dag i det sydvestjyske. Engelsk 
setter, Senjas Nice ved Erling Clausen og 
pointer Vildtmandens Valdemar ved Jens 
Rasmussen var de to duellanter. I susende 
fart og fejende fl ot stil strøg begge hunde 
over marken, men det lå hurtigt klart, at 
Valdemar lå over Nice i formatet. Den lagde 
virkelig et perfekt søg i den store rapsmark. 
Da den så gik helt i bund i venstre side og 
vendte, råbte ordførende dommer: - Koble! 
og netop da snurrede Valdemar rundt i en 
stram højrejst stand.
  Jens Rasmussen er ikke længere nogen 
årsunge, han er lige fyldt 75, så det tog 
nogen tid, før de gamle ben fi k ham fl yttet 
ud til hunden, men Valdemar holdt urokke-
ligt sin stand. Da Jens var fremme lette der 
ret foran parhøns og Valdemar var komplet 
rolig i opfl ugt og skud. Publikum brød ud i 
spontane klapsalver, og ikke et øje var tørt, 
da hundesportskammerater bar Jens over 
marken i guldstol. Årets derby havde fundet 
en værdig og populær vinder.

Lidt senere samledes alle på gårdspladsen 
hos Gert Clausen til præmieoverrækkelse, 
hvor formanden for Derbyudvalget kunne 
overrække Jens Rasmussen det eftertragtede 
trofæ, Derbykruset.
  Efter at præmierne var uddelt blev såvel 
Jens Rasmussen som de øvrige vindere 
stærk hyldet, og vi kunne drage hver til 
sit med en stor oplevelse i erindringernes 
billedbog. En meget værdig og fantastisk 
afslutning på forårsprøverne 2010.

Finaledagen var særdeles publikumsvenlig. De mange 
fremmødte tilskuere kunne følge med over alt.

Fakta om Dansk Jagthunde Derby

Dansk Jagthunde Derby er en avlsprøve, 
dvs. en prøve som har til formål at vurdere 
de unge, stående, engelske jagthundes 
jagtlige egenskaber med henblik på at fi nde 
de bedste avlshunde

Det første derby blev afholdt på Gaunø den 
15. september 1932 og var en stor succes, 
og de kommende år strømmede anmeldel-
serne ind til de kommende års derbies.
  Der var tilmeldt det første derby i alt 28 
hunde (16 P, 8 ES, 4 IS, 2 GS), men der 
mødte kun 11 hunde til start.
  Siden har derbyet været betragtet som 
årets største begivenhed indenfor sporten 
med engelske unghunde.

Adgang til prøven har ejere og førere af en 
tilmeldt hund – dansk eller udenlandsk – 
der tilhører racerne: Pointer – Engelsk Set-
ter – Irsksetter – Gordon Setter og Breton. 
De skal være medlem af den specialklub, 
som hunden racemæssigt tilhører – i Dan-
mark eller i udlandet. Hunden skal tillige 
være registreret i Dansk Hundestambog 
i DKK eller tilsvarende FCI-anerkendt 
stambog.

Prøven er åben for hunde, der i det kalen-
derår, hvor prøven afholdes, højst er fyldt 

to år. Ønskes en hund tilmeldt prøven i 
det år, hvor den fylder et år, skal bindende 
tilmelding være indgivet til Derbyudvalget.

En hund kan kun deltage én gang på Dansk 
Jagthund Derby.

Tilmelding til prøven sker på tilmeldings-
blanketter, der kan rekvireres på Derbyud-
valgets kontor.
  Tilmeldingsgebyret, hvis størrelse fastsæt-
tes af Derbyudvalget, betales i to rater.
  Tilmelding og betaling af 1. rate skal ske, 
inden hunden er fyldt tolv måneder.
  For at være startberettiget til årets prøve, 
skal 2. rate betales rettidigt – opkrævning 
udsendes. Sammen med 2. rate indsendes 
endelig tilmeldingsblanket

På derbyets første dag dømmes der efter 
reglerne i unghundeklasse, og hundene 
tildeles præmieringer 1. UK, 2. UK, 3. UK, 
ingen præmie og IFF, som tilføjes hunde-
nes resultatlister for de hunde, er på dagen 
ikke er fyldt to år. Præmierede hunde får et 
diplom.
  Derbyets anden dag dømmes efter kon-
kurrenceregler. Her gælder det om at fi nde 
de seks bedste af de hunde, som derbyud-
valget har besluttet skal fortsætte.

Dommertrioen (fra højre) Joakim Skovgaard Larsen, 
Anders Varming og Poul Rasmussen noterer. Hvem skal 
fortsætte?

Ikke et øje var tørt, da hundesportskammerater bar Jens 
Rasmussen over marken i guldstol.

Se fi naleslippene på næste side.
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1. fi naleslip: P, Mørups Britta mod GS, Åens Pepsi. 
Britta slår Pepsi på format.

2. fi naleslip: P, Mørups Brittas mod GS, Østjyllands 
Mal. Britta ligger over i format og fi nder fugl.

3. fi naleslip: P, Mørups Britta mod ES, Øskystens Vir-
gil. Britta vinder på bedre format og bedre søgsoplæg.

4. fi naleslip: P, Mørups Britta mod P, Matreses Ylva.
Britta slår Ylva på større format og bedre søg.

5. fi naleslip: P, Mørups Britta mod GS, Vinterdalens 
Tillaaens. Tillaaens fi nder fugl.

6. fi naleslip: GS, Vinterdalens Tillaaens mod ES Lam-
mefjordens Lady. Lady vinder slippet på stil og format.

7. fi naleslip: ES, Lammefjordens Lady mod P, Vildt-
mandens Valdemar. Valdemar vinder på format, søg og 
stil.

En glad Jens Rasmussen blev kraftig hyldet af konkur-
renter og publikum.

8. fi naleslip: Nu skal det afgøres. P, Vildtmandens Valdemar mod ES, Senjas Nice. Valdemar slår Nice på både fugl 
og format.

De placerede hunde på Derby 2010
1. vinder: P. Vildtmandens Valdemar, Jens Ras-
mussen. 2. vinder: ES, Senjas Nice, Erling Clau-
sen. 3. vinder: ES, Lammefjordens Lady, Asger 
Mogensen. 4. vinder: GS, Vinterdalens Tillaaens, 
Erik Petersen.5. vinder: P, Mørups Britta, Huggo 
Nielsen. 6. vinder: P, Matreses Ylva, Jan Espersen.


