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Det var rigtig jøwt
Man skal naturligvis passe på med at anvende dialekt, men da Alla Olsens nye og meget 
omtalte album udkom næsten samtidig med, at Dansk Jagthunde Derby blev afviklet i Vend-
syssel, så er der næppe nogen i hele kongeriget, der ikke ved, hvad det betyder, når vi sætter 
denne overskrift.
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I dagene op til afvikling af det 81. derby d. 
15. og 16. marts var der med garanti mange, 
som havde søvnløse nætter på grund af 
vintervejret. Det gjaldt naturligvis hunde-
førere og dommere, men i første række nok 
arrangørerne. Det er vanskeligt at sætte det 
halve Vendsyssel på den anden ende, for så 
med få dages varsel at a  yse det hele.
  Heldigvis for alle udeblev sneen, og den, 
der havde været, var borte. Til gengæld var 
jorden frosthård og vinden ganske kraftig. 
Men det er der altså ikke noget at gøre ved. 
Alle må gå på med krum hals og få det 
bedste ud af det. Og lad det være sagt med 
det samme. Alle pessimistiske forhåndsfor-
ventninger blev gjort til skamme. Det blev 
et forrygende derby, som på mange måder 
vil gå over i historien.

Der var tilmeldt 62 hunde til Dansk Jagt-
hunde Derby 2013, og lidt færre mødte op 
ved Luneborg Kro. Der er altid nogen, som 
melder fra i sidste øjeblik, løbetid, skåret 
pote osv.
  Som sædvanlig var der deltagere og gæster 
fra både Norge og Sverige. Dejligt de vil 
tage turen herned.
  Efter velkomst og opråb blev de frem-
mødte hunde fordelt på fem hold og sendt 
ud i den kølige forårsmorgen på forskellige 
lokaliteter i Vendsyssel, hvor dygtige og 
entusiastiske terrænledere mente, der var 
tilstrækkeligt med fugle.
  Det skulle senere vise sig at komme til at 
holde stik. Fugle var der nok af (et enkelt 
hold kunne nok have brugt lidt  ere) men 
alt i alt blev der set fugl 90 gange på de fem 
hold. Til gengæld var forholdene vanske-
lige. Skiftet op ad dagen fra frost til et par 

plusgrader gjorde, at de stabile færtforhold, 
der tilsyneladende var først på formiddagen, 
blev a  øst af stor usikkerhed hos hundene 
med, hvor fuglene sad.
  Sidst på eftermiddagen oplevede, de, der 
endnu var i terrænet, at forholdene igen blev 
bedre, og der kunne præsteres fugl. På trods 
af forholdene blev der alligevel præmieret 
11 hunde (20 % af de startende), og det 
er ifølge Jørgen Jensen fra Derbyudvalget 
aldrig sket før.

De 11 hunde, syv engelske settere, to 
pointere, en irsksetter og en gordon setter, 
gik videre til  naledagen om lørdagen, som 
blev afviklet på Gammel Toftegårds jorde  
myndigt og venligt styret af Nold. Bedre 
terræn til en derby  nale  ndes ikke. Store 
marker med passende dækning og en god 
bestand af parhøns gav optimale forhold 

Der rejses fugl på Gammel Toftegårds jorde, hvor der 
på fi naledagen var mange høns.
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for dommerne, Flemming Sørensen (ordf.) 
Bjarne Siig og Hans Peter Clausen. 
  Vi  k set søg, fart og stil. Vi  k set hunde, 
der kunne og ville gå på jagt. Vi  k set 
hunde, som kunne  nde og behandle fugle, 
og vi  k set hunde, som kunne opføre sig 
ordentlig. Det var en fornøjelse at følge.
  Det er klart, at alle hunde fra starten ikke 
stod lige stærkt. En enkelt var overført med 
topkarakter, medens andre havde minus-
ser på format og vildtbehandling. I løbet af 
formiddagen blev der dog lavet en del om 
på denne rangorden. Nogle faldt lidt tilbage 
på intensiteten, medens andre rykkede frem 
i feltet, fordi de havde bragt fugl for bøssen. 
En enkelt blev nok lige lidt for vildtløftig i 
sit søg.
  Men alt i alt havde man en rigtig god 
formiddag, hvor dommerne tog sig tid til 
grundig afprøvning af hundene. Intet blev 
overladt til tilfældighederne, og intet for-
bigik deres skarpe blikke, og det hele blev 
styret myndigt og meget venligt af Flem-
ming Sørensen, der hen mod middag kunne 
meddele, at nu ville man holde frokostpause.
  Alle havde nok troet, man ville køre igen-
nem, for der kom meldinger ind (mobilos) 
om at nu var snevejret i Esbjerg og Herning.

Efter frokostpausen meddelte dommerne 
til hundeførere og publikum, at syv hunde 
gik videre til matchning. Det var med 
følgende rangering: På top ES, Bjerndrups 
Messi (med et forspring til de øvrige). På. 
2. og 3. pladsen ES, Nordvestjydens Flaks 
og P, Matresses Vita. Her havde dommerne 
igen trukket en streg til 4. pladsen, ES, 
Bjerndrups Phineas, som igen lå foran de 
sidste tre nemlig ES, Bjerndrups Zanka, IS, 
Red Garlic Red Onion Mix og GS, Vaskjærs 
Abidal.
  Så gik matchningen i gang. I bunden skete 
der ingen forskydninger. Abidal gled ud, 
Mix blev på 6. pladsen og Zanka holdt fem-
meren, ligesom Phineas forblev nr. 4. 
  Så begyndte spændingen at spidse til. 
Hvem skulle gå mod Messi i den endelige 
 nale? 

  Flaks og Vita viste stort og  ot søg og høj 
fart og fejende stil. Det var virkelig opvis-
ning, og jeg er overbevist om, at alle, der 
var med den eftermiddag på Toftegården, 
nød det, de så.
  Da Vita bragte sig i kontakt med fugl, der 
ikke holdt til en hel fugletagning, var slaget 
afgjort – det er og var unghunde, og her 
er det altså bedre at  nde fugl, end ikke at 

 nde noget.
  Le grande  nale. Messi og Vita. Igen to 
fantastiske søgere. Hunde af meget høj 
klasse, der skummede deres mark foran 
førerne. Men Messi havde altså et lille for-
spring, og da Vita pludselig slog en vending 
bag ud i terrænet, var  nalen afgjort. Bjern-
drups Messi og Torbjørn Riis havde vunder 
Dansk Jagthunde Derby 2013. 
  Et fantastisk arrangement var ved at være 
til ende, og ”Jagthundens” redaktør kan så-
vel som deltager og som tilskuer ikke uddele 
ros nok til prøveledelse og terrænledere for 
de fantastiske terræner, vi  k lov til at gå på 
de to dage i Vendsyssel. Det var jøwt.

For Kennel Bjerndrup, Jette Clausen og 
Svend Aage Vad, blev årets derby en helt 
fantastisk triumf. Ikke nok med, at en hund 
fra Kennel Bjerndrup vandt, yderligere to 
kuldsøskende blev også placeret. Det er vist 
længe siden, det er sket, hvis det er sket. 
Begejstringen var naturligvis også stor hos 
de to, og da sejren var i hus, sprang Svend 
Aage spontant Thorbjørn om halsen. Jubel, 
jubel. 
  Da det lidt efter gik op for Svend Aage 
Vad, hvor stort det var, var bevægelsen 
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1: Dommerteamet, fra venstre Bjarne Siig, Flemming Sørensen og Hans Peter Clausen i arbejde. 2: Jeg er klar! Mix gjorde det ganske fortræffeligt og sluttede på 6. plad-
sen. 3: Er der skuffelse at spore hos såvel hund som fører. Abidal blev sat af lige uden for „medaljerækken“. 4: Hvad snakker de om, 1, 2 og 3. De laver næppe aftaler, 
men sætter snarere hinanden op til den endelige fi nale. 5: Jubel der vil noget. Svend Aage Vad springer Thorbjørn Riis om halsen, da sejren er i hus. 6: Dæææææk!
7: Matressses Vita viser derbystil.
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ADFÆRDSBEHANDLING
 Alene hjemme problemer, gøen, hilser voldsomt, aggression m.m.

KURSER & UDDANNELSE
 Hund i Harmoni  Kursus m. Jan Fennell

FOREDRAG 
 Se datoer på hjemmesiden

Få en glad og harmonisk hund – Kontakt Karina

Med venlig hilsen

info@hundesprog.dk eller tlf. 2061 6223
Skandinaviens eneste Jan Fennell Amichien Hundelytter 

BRUG FOR EN HUNDELYTTER?

HUNDESPROG.DK

Resultatet af Dansk Jagthundederby 2013:
Derbyvinder: ES Bjerndrups Messi, Thorbjørn 
Riis
2. vinder: P Matresses Vita, ejer Thomas Ole-
sen, fører Flemming Fuglede Jørgensen.

3. vinder: ES Nordvestjydens Flaks, ejer Ulrik 
K. Nielsen, fører Ole Halberg.
4. vinder: ES Bjerndrups Phineas, Thomas Klit
5. vinder: ES Bjerndrups Zanka, Keld Hansen
6. vinder: IS Red Garlic Onion Mix, Ole Schmidt

Formanden for Derbyudvalget, Asgher Stein, overræk-
ker det eftertragtede Derbykrus til vinderen, Thorbjørn 
Riis.

ganske enkelt ved at overvælde ham, og han 
måtte faktisk gå lidt for sig selv, for igen at 
få styr på sine følelser. Vi andre forstod hans 
glæde og glædede os sammen med ham og 
Jette.

Lidt før kl. 14 samledes vi på gårdsplad-
sen til præmieoverrækkelse og hyldest af 
vinderne. Der blev sagt mange pæne ting, og 
da Thorbjørn Riis løftede Derbykruset, brød 
jubelen løs. Følelserne var måske igen ved 
at få overtaget, for mange af os og sikkert 
også for Thorbjørn, for tankerne løb lige 25 
år tilbage. I 1988 var det nemlig Thorbjørns 
Far, Kurt Riis der løftede det eftertragtede 
trofæ, da han vandt derbyet med ES Topper. 
Desværre døde Kurt alt for tidligt, men 
arven er i sandhed gået videre.
  Efter hurra for vinderne og Dansk Jagt-
hunde Derby var det tid at sige farvel. 
Mange havde langt at køre, og  ere med 
udsigt til at møde en begyndende snestorm.

Om Dansk Jagthunde Derby
Det første Derby blev afholdt i 1932.
Dansk Jagthunde Derby er en selvstæn-
dig organisation, hvor de fem engelske 
specialklubber hver har en repræsentant i 
udvalget – Derbyudvalget – der styrer og er 
ansvarlig for afvikling af derbyet.
  Adgang til derbyet har hunde tilhørende 
de fem engelske racer. Hundene skal være 
fyldt 10 mdr. og må højst være født to år 
tidligere end den pågældende hund starter 
på derby. Således må hunde, der startede 
på Derby 2013 ikke være født tidligere end 
i 2011.
  Hunden skal være tilmeldt derby, inden 
den fylder et år og 1. rate skal være betalt. 
Den endelige tilmelding sker ved indbe-
taling af 2. rate, typisk en måneds tid før 
afvikling af årets derby.
  Derbyet er en avlsprøve, hvor man tester 
de grundlæggende kvaliteter hos den stå-
ende engelske fuglehund, for i princippet at 

kunne se bagud og se, hvilke hunde der har 
gjort det godt avlsmæssigt i forhold til den 
pågældende årgang.
  Derfor kan hunde med underbid og 
hanhunde, der ikke har normalt udviklede 
testikler ikke deltage. Det kontrolleres før 
start på 1. dagen
  På førstedagen bedømmes hundenes 
kvalitet efter FMs regler for bedømmelse af 
unghunde. Hunde, der på derbydagen ikke 
er fyldt to år, kan få præmiegraden ført på 
stambladet.
  På 2. dagen dømmes efter konkurren-
cesystem, dog således, at der skeles til 
præstationen 1. dag. En hund overført med 
1A (topkarakter) har således noget mere at 
skære af, end en hund, som er overført med 
eksempelvis 2B.
  For at være med helt fremme skal jagtly-
sten være stor, søgsoplæg og stil skal være 
i top.
  Læs mere om Dansk jagthunde Derby på 
www.jagthundederby.dk


