DGSK 90 års Jubilæums brugsklasse med indbygget racedyst – Nykøbing den 28.9.2012.
DGSK havde inviteret til anerkendt brugsprøve, hvor der samtidig via et pointsystem blev konkurreret om at
blive bedste race og til slut en matchning om prøvens bedste hund individuelt.
Følgende stillede til start efter at have kvalificeret sig eller var blevet udvalgt til at repræsentere racen:
Dansk Irsksetter – Klub
Gaudy 15469/2003
Kiwi Line´s Kokus 13930/2006
Kiwi Line´s Citrus DK23647/2007

E&F: Niels Erik Krüger
E&F: Jan Lorentsen
E&F: Jan Lorentsen

Dansk Breton Klub
Midtvejs Loke DK23295/2009
Aulumboens B-pepsi DK21211/2008
Fønsvigs Da Vinci DK06792/2009

E&F: Karsten Hinnerup
E&F: Jan Nielsen
E&F: Thomas Klit

Dansk Pointerklub
Fugledes Merlot : DK 03490/2009
Takese Erika : DK 04322/2007
Fugledes Extra : DK03042/2005

E&F: Flemming Fuglede Jørgensen
E&F: Villy Loven
E: Flemming Sørensen F: Flemming Fuglede Jørgensen

Engelsk Setter Klubben
Lammefjordens Lady DK06289/2008
Martallens Iasy DK/
Senjas Zeibas 09832/2005

E&F Asger Mogensen
E&F Erling Clausen
E&F Jan Andreasen

Dansk Gordon Setter Klub
Nørre Løgums Beckham 2047572004
Østjyllands PB Rass DK01370/2009
Æblevangens Breezer DK18890/2007

E&F Lorenz Clemmesen
E&F Hans Jørgen Dahl
E&F John Bak

Prøven afvikledes primært i roemarker og stub. Terrængiver og leder var Ole Schmidt, som igen havde gjort
et godt stykke arbejde med organiseringen af skytter og terræner.
Gennem dagens afprøvning vekslede føringen, Gordon Setterne lå i spidsen pænt længe, men kunne ikke
holde koncentrationen i sidste ende. Drama var der også, hvor en pointer desværre fik en situation ødelagt,
ærgerligt, men slige ting sker og heldigvis blev der vist stor sportsånd af alle deltagere, gennem hele dagen.
Til slut blev resultatet følgende:
1. Pr. brugsklasse
2. Pr. brugsklasse
2. Pr. brugsklasse
2. Pr. brugsklasse

Engelsk Setter
Pointer
Irsk Setter
Gordon Setter

Martallens Iasy v. Erling Clausen
Takese Erica v. Villy Lovén
Gaudy v. Niels Erik Krüger
Nørre Løgums Beckham v. Lorenz Clemmesen

Engelsk Setter racen vandt dermed og Martallens Iasy blev ligeledes prøvens bedste hund. En værdig
vinder.
Der var jubilæums karafler til alle og flotte vinglas sæt med graveringer til vinderne.
Der ud over blev der på selve aftenen, ved besøg af Hr. Kaptajn Henning Hjort, leveret en særdeles flot
lysestage i rent sølv, skænket af familien Hjort Larsen, til minde om tidligere formand i DGSK, Børge Hjort
Larsen. Sølvlysestagen blev givet til prøvens bedste hund – ES Martallens Iasy - og skal dermed forefindes

hos den til enhver tid siddende formand for Engelsk Setter Klubben. Skulle en af de andre klubber engang
finde på et lignende arrangement, kan stagen naturligvis genudsættes efter samme kriterier.
DGSK og de øvrige engelske klubber takker familien Hjort Larsen for den flotte gave.
Engelsk Setter manden Jan Andreasen havde medbragt ca. 10 flotte fleece trøjer, med et fantastisk flot
broderi, som han forærede til klubben og dens deltagere, også en storslået gave som vi takker for.
Aften middagen blev indtaget på restaurant Vesterskoven. Kalvesteg stegt som vildt og hjemmelavet
islagkage.
Det forlyder, at der var en smule skumlen over, at Gordon setter folkene forlod middagen omkring kl. 21,30
– da vi skulle køre til vort overnatningssted i forbindelse med vinderklassen dagen efter. Vi føler os dog helt
sikre på at ingen af de ”efterladte”, kom for tidligt til sengs.
Der skal til slut lyde en stor tak til vore dommere Poul Erik Dahl og Kristian Frøkjær, som med sædvanligt
godt overblik og kompetence, holdt særdeles godt styr på dommerbøgerne.
Også tak til alle deltagere, skytter, terrænledere, samt alle der ellers fulgte med. Det var os en stor ære at I
ville deltage.

