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Søg, fart og stil

Derby 2014

Pointeren, Oluf demonstrerer fart, stil og aktion af 
høj klasse. Det var bl.a. med til at sikre den endelige 
derbysejr.

Årets derby blev afviklet i det syd- og sønderjyske, hvor prøveledelsen havde lagt et stort 
arbejde i at få det store arrangement til at klappe. Selv vejrguderne havde man formået at 
formilde, så den bebudede regn udeblev indtil  nalen lørdag eftermiddag.

Reportage: Flemming Østergaard

Som altid fulgte et stort publikum  naledagen. 

Dansk Jagthunde Derby blev i år afviklet 
i Syd- og Sønderjylland. 90 hunde var til-
meldt, og 75 mødte op til start i Ribe d. 21. 
marts om morgenen. De blev fordelt på otte 
hold, der igen blev fordelt på terræner over 
det meste af det sydjyske område.
  På alle terræner var der godt med fugl, så 
hundene  k en grundig afprøvning, og hele 
22 opnåede præmiering, 16 med 1. pr. UK.

  Disse 16 hunde gik videre til andet heat og 
endelig matchning d. 22. –  naledagen. Af-
prøvningen foregik på terræner ved Gørding 
og blev dømt af Jørgen Gordon Andersen, 
Erling Clausen og Anders Varming (ordfø-
rende). Terrænlederjobbet var lagt i hæn-
derne på Gert Clausen, og han sørgede hele 
tiden for at  nde de marker, som dommerne 
ønskede at bruge.

Traditionen tro var et talstærkt publikum 
mødt frem for at overvære  nalerne, og det 
var der rig lejlighed til på de store, åbne 
marker med godt udsyn, hvad enten man 
ønskede at gå med eller følge det hele fra 
vejene. De  k set format, fart og stil af høj 
klasse og for  ere af hundenes vedkom-
mende også et rigtig velanlagt søg, som det 
fordres af rigtige derbyhunde.
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Det kræver sin mand at være dommer. Poul Erik Dahl 
var i forsyningstjenesten og sørgede for, at væskeba-
lancen kunne opretholdes.

Klar til slip. Lorenz Clemmensen med gordon setter Puronperän Unica og Allan Didriksen med pointer Boelsga-
ards A. Didrik vurderer chancerne.

Derbyet er en avlsprøve for unghunde af 
de engelske racer. Man kan stille på derby 
én gang, og det sker normalt i det år, hvor 
hunden fylder to år. Senere er ikke muligt.
  På derbyet kræver man ud over, at hundene 
selvfølgelig skal kunne  nde og behandle 
fugl, at de afsøger marken i høj fart og rigtig 
god stil. Søget skal naturligvis også være 
stort. Det er de grundlæggende kvaliteter, 

man ønsker at afprøve og vurdere, og ikke 
mindst når det gælder stilen, skal den være i 
top. En lang og kraftfuld galopaktion, hove-
det over ryglinjen og halen båret pænt. Det 
er det æstetiske indtryk, når man jager med 
engelsk fuglehund, der tæller.
  De  este af  naledagens hunde levede 
op til kravene, og de, der ikke gjorde, 
blev hurtigt sorteret fra. Efter første runde 

måtte to hunde udgå, og seks hunde gik i 
omprøvning. Disse seks måtte alle forlade 
konkurrencen enten fordi, de ikke slog til 
i søgsoplæget eller fordi, de ikke kunne 
håndtere de givne fuglechancer på tilfreds-
stillende måde.
 På toppen lå fortsat pointer, Oluf og engelsk 
setter, Engo, der var overført fra førstedagen 
med topkarakteren 1A.
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Dommerteamet, Jørgen Gordon Andersen, Erling 
Clausen og Anders Varming (ordførende) i arbejde.

Finaledagens kvindelige islæt. Line Clausen med 
sin engelske setter, der desværre ikke nåede den 
endelige matchning og Anne-Marie Petersen, der med 
pointeren, Villestoftes Storm P kom ind på 4. pladsen.

Finalerne havde også udenlandsk deltagelse. Her 
er det svenske Benny Persson, med engelsk setter 
Macperssons Ally

En populær vinder. Under stort bifald hæver Børge 
Sommer det eftertragtede trofæ, Derbykruset.

De placerede hunde på årets derby. Alle ser misundelig på Børge Sommers store præmiehøst. Selv synes han 
at tænke: - Hvordan får jeg dog alt dette med hjem?

Efter velfortjent frokost var der således otte 
hunde tilbage, og her havde man nok sat næ-
sen op efter en del parhøns i rapsmarkerne. 
Men vejrguderne spillede arrangementet et 
pus. I dagene op til prøven lovede vejrudsig-
ten en del regn på de to dage, men det holdt 
tørt fredag, og lørdag formiddag foregik i 
strålende sol. Men da matchningen skulle i 
gang, væltede kraftige byger ind over den 
sydvestlige del af Jylland, og så ved vi godt, 
at fuglene ikke sidder i den våde raps.
  Dommerne valgte at matche nedefra, 

men havde trukket en streg under de to før 
nævnte hunde, så alle vidste, at den endelige 
sejr skulle afgøres mellem disse. Det blev da 
også en  nale, hvor der blev gået til stålet, 
og hvor pointer Oluf trak det længste strå på 
et bedre søgsoplæg.
  Kl. ca. 15 var der linet op til præmieover-
rækkelse i haven hos Gert Clausen og vel-
fortjent hyldest til de placerede hunde. Ikke 
mindst vinderekvipagen  k ekstra applaus. 
En meget populær vinder. 

Resultatet af Derby 2014 blev:
DERBYVINDER 2014. P, Oluf, Børge 
Sommer
2.vinder, ES, Heegaards Engo, Ingemann 
Albrechtsen
3.vinder, ES, Stiesdal´s Tango, Allan Olesen
4.vinder, P,   Villestofte´s Storm P, Anne-
Marie Petersen
5.vinder, P, Fugledes Ultra, Flemming Fug-
lede Jørgensen
6.vinder, IS, Vorrehøjs Henna, Flemming 
Jensen


