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Den åbne apporteringsprøve 26. juni.
Vi var noget spændt på, hvor mange der dukkede op på denne dag, som vi afholdt noget tidligere end vi plejer.
Heldigvis kunne hundeførerne finde ud til os alligevel og vi havde i alt 25 starter, fordelt på 11 i almindelig apportering
og 14 på udvidet.
.Det bedste var, at der var en rimelig bred fordeling af racer,- nemlig Labrador, Kleiner Münsterlænder, Ruhåret
Hønsehund, og ikke mindst Gordon Setter, der endda stillede op i den udvidede prøve.
Dommerne på denne dag var:
Christina Whagers, Bjørn Ovesen og Nicolaj Espersen.
Mange tak til jer for hjælpen. Uden jer kan det ikke lade sig gøre.
Dagens vindere:
”Ræv på tid” blev igen i år Torben Hansen med Labrador Spoty, i tiden 7,80 sek.
Rigtig flot resultat, og da det var 3. gang dette ”hold” vandt, får de en ekstra præmie med indgravering af de tre
årstal, for denne præstation.
Almindelig apportering:
Der var tre hunde/førere med fuldt hus,- 30 point og efter matchning, én due på tid, blev resultatet som følger:
Pokalvinder blev igen i år
Nr. 1 Jan Olsen med Labrador ”Rico”.
Nr. 2 blev Carsten Lidsmoes med Labrador ”Tessi”.
Nr. 3 blev Käthe Hansen med Labrador ”Kenja”
Udvidet apportering:
I denne disciplin kan man opnå i alt 232 point, hvis man vælger at apportere kanin/ræv.
Her var der to med pointlighed, altså fuldt hus, som er meget flot.
Efter matchning, (én udlagt kanin og én kastet due) mellem disse to blev dette resultatet:
Pokalvinder (igen i år)
Nr. 1 Jan Olsen med Labrador ”Rico” 232 point.
Nr. 2 Steen Sørensen med Labrador “Mikki” 232 point.
Nr. 3 Jan Hansen med Ruhår ”Otto” med 228 point.
Hjertelig tillykke til jer alle, en stor tak fordi i kom og tak til dommere og hjælpere. Vi håber at se jer alle til næste år.
Fordressurprøven 2016.
Dette års forårs-fordressur blev den 10. april afsluttet
med en afprøvning af kursisterne, der var opdelt i
”begyndere” og ”øvede”, hvor det altså er hundene, der
er begyndere eller øvede og ikke nødvendigvis førerne.
Der var fire deltagere i ”begynder” klassen, der alle blev
præmieret, da der også var en ”flidspræmie” til
Lene Samuelsen med Labrador ”Gullit”, for en flot
indsats, der gør at de er godt i gang.
1. præmie
Terrier Romanus
2. præmie
hønsehund Smilla
3. præmie
Terrier Tico.

Iben Andersson med Border
Bent Illemann med Gl.dansk
Bjørn Vinge med Border
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I ”øvede” var der syv deltagere, der lå ret lige.
Pokalvinder og
1. præmie
Keld Rasmussen med
Labrador Santha 95 point.
2. præmie
Gunner Aagaark med Ruhhår
Rolfo 93 point.
3. præmie
Thomas Hansen med
F.T.Springer Tiva 90 point.
Instruktør på de to hold var Tim Eriksen og det var
Nikolej Espersen der var dagens dommer.
Tak til alle deltagere for en hyggelig dag med godt humør,
tillykke til alle vinderne og tak til Nikolej, for hjælpen og
til hans ros til kursisterne og deres hunde.

Lokal markprøve fra klubhuset den 13. marts.
Det er godt nok kedeligt, at vi ikke har lidt bedre kontakter til vejrguderne. Det var selvfølgelig plaskøsende regnvejr,
helt fra dagen før. Så udover at vi skulle sende hundeførere, dommere og terrænledere ud i pladdervejr, blev
parkeringspladsen til ét ælte og toiletterne led af forhøjet vandstand.
Som vores ene dommer sagde ved afslutningen: ”Ja, jeg blev jo inviteret med på et afbud og efterhånden som
vejrudsigten blev værre og værre, bandede jeg mere og mere”.
Heldigvis var alle deltagere som sædvanligt i højt humør og nægtede at lade lidt dårligt vejr gå ud over en god dag.
Vi havde to små hold (Engelsk og Kontinentalt) ude på terrænerne, som henholdsvis Asger Mogensen og Hans Kurt
Kaas var ledere på. Dommerne, John Bak og Åge Stenhøj er begge meget erfarne og der blev givet god, konstruktiv
kritik.
På hvert hold kunne dommeren uddele en ”førerpræmie” til den fører som dommeren synes skulle have en
opmuntring, en ”knoklepræmie” eller noget andet, efter dommerens valg. Disse to førerpræmier blev uddelt til:
Lasse Thorn med Irsk Setter ”Kenzo” og Stine Julø med Gammel Dansk Hønsehund ”Tøsen”.
Tre hunde/førere havde opnået 1.præmie:
Engelsk Unghund: Asger Mogensen med Engelsk Setter ”Scott”.
Kontinental Åbenklasse: Per Stouby med Vizla ”Kenzo” og Anders Andersen med Korthår ”Basse”.
De to kontinentalhunde matchede først og her vandt ”Kenzo” over ”Basse”. Derfor opnåede ”Kenzo” pokalen ”Bedste
åbenklasse kontinental”.
Efter matchning mellem ”Kenzo” og ”Scott” blev ”Scott” vinder og opnåede derfor pokalen for ”Prøvens bedste hund”
samt ”Bedste Engelske Unghund”.
Rigtig hjertelig tillykke til vinderne og en stor tak til dommere og terrænledere, for at gøre denne dag mulig.
Desuden en stor tak til Jens Åge Jensen, for at klare alle praktiske gøremål med at finde dommere og terrænledere.
Hundeudvalget.
Den 24. januar blev årets rævejagt i foreningen afholdt.
Vi var i år 11 deltagere, og som billedet viser til højre, så
var vi så heldige at få hele 3 ræve på paraden.
Der var rigeligt af de guleærter og hygge til alle og vejret
var også med os, selvom det havde været ønskeligt at
sneen og frosten havde blive på sig et par dage mere end
den gjorde.

Derudover er der lidt stemningsbilleder fra dagen
nedenfor
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Generalforsamling 2016
Der blev afholdt den årlige generalforsamling torsdag den 21. januar 2016, og i år var huset fuldt.
Hele 42 af jer medlemmer havde valgt af kigge forbi.
Vi havde også nogen jubilar i år: 25 år Lars Olsen, 30 år Gert Hansen, 30 år Steen Rasmussen
og et 40 år Finn Zachariassen
Derudover blev der overrakt præmier i forbindelse med
Bedste udenlandske buk: Claus Mariegård
Bedste buk: Nikolaj Andersen
Mindste buk: Jørgen Becker
Krageben: Asger 106 ben.
Stor tillykke til jer alle.
Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig, dette sker den 5. februar 2016.
Referatet fra generalforsamling finder du her
Årsberetningen for foreningsvirke finder du her

Stemningsbilleder fra generalforsamlingen
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