Dansk Breton Klub
Bestyrelsens beretning 2009
Medlemmer og indflydelse
Ved indgangen til året 2009 havde Dansk Breton Klub 621 medlemmer. Overraskende højt ?
Egentlig ikke, når man ser på fordelingen. DBK består af 307 enkeltmedlemmer, 302
husstandsmedlemmer og 12 B-medlemmer, hvor sidstnævnte modtager bladet Jagthunden via
medlemskabet i en anden klub for stående jagthunde.
Bestyrelsen har tidligere fokuseret på nettomedlemstallet, men fremadrettet vil der arbejdes på, at
øge interessen for flere husstandsmedlemskaber. Det samlede medlemstal er et udtryk for den reelle
interesse for arbejdet med breton´s i Danmark, og det samlede medlemstal er et godt signal til
omverdenen, når klubben skal tale sin sag.
Bestyrelsen håber, at man rundt om i de små hjem vil anvende lejligheden til at drøfte, om ikke et
enkeltmedlemskab skal omlægges til et husstandsmedlemskab. Dette er samtidig en opfordring til
opdrætterne om at tage denne mulighed med, når nye hvalpekøbere indmeldes i klubben.
Avl og hvalpetillæg
Der er i 2009 stambogsført 140 breton´s. Heraf er de 133 hvalpe født i Danmark. Der er importeret
7 hunde i 2009 mod 27 i 2008. Klubben ligger fortsat godt til antalsmæssigt.
Avlsrådet har de sidste par år været involveret i flere og flere parringer. Det skyldes, at klubben i
2004 åbnede op for at godkende parringer med ikke-præmierede tæver samt tæver med HD-status
C. Det er bestyrelsens opfattelse, at netop opblødningen i klubbens retningslinier for avl med
breton´s har medført, at flere medlemmer har turdet deltage i avlen af breton´s i Danmark, hvilket
har gjort, at hvalpetillægget har ligget tæt på 150 hvalpe om året, og hvor afsætningen kun i enkelte
tilfælde først er sket efter hvalpenes ottende uge.
Ved årets udgang var der 18 godkendte avlshanner på hanhundelisten. Udover de 18 hanhunde, er
der fortsat mulighed for at bruge enkelte hanhunde, der er over 10 år. Én af de 18 hanhunde har
Dansk Kennel Klub i oktober 2009 nedlagt avlsforbud mod. Dette sammen med en anden hanhund,
som af ejeren blev trukket af hanhundelisten for 3 år siden. Avlsforbuddet er først effektueret i
marts 2010. Avlsforbuddet er relateret til DKK´s retningslinier for matadoravl.
Bestyrelsen har taget DKK´s afgørelse i forhold til de to hanhunde til efterretning. Bestyrelsen
forventer, at begrebet Matadoravl vil indgå i det fremadrettede avlsarbejde. Der henvises til det af
bestyrelsen stillede forslag om fastlæggelse af en fremtidig handlingsplan.
I starten af det nye år blev bestyrelsen gjort opmærksom på, at der med den nuværende formulering
i Retningslinier for avl med bretons om brug af hunde med HD-status C var tvivl om fortolkningen
af de på generalforsamlingen i 2004 endelige vedtagne retningslinier for avl i DBK´s regi. Kort og
godt: Kan hanhunde med HD-status C opnå en godkendt parring ? Bestyrelsen har undersøgt sagen,
og konklusionen er med 99 % sandsynlighed, at generalforsamlingen i 2004 godkendte, at en sådan
parring kunne godkendes. Bestyrelsen har ønsket, at denne præcisering indarbejdes entydigt,
hvorfor ”sagen” kommer til behandling under indkomne forslag.

Ordet kvalitet er dukket op med jævne mellemrum de sidste par år. Har bretons´ fastholdt sine
kendte kvaliteter ?
Bestyrelsen ser frem til, at klubben efter denne generalforsamling iværksætter et grundigt
analysearbejde, idet bestyrelsen anser det for naturligt og nødvendigt, at DBK op til sit 50 års
jubilæum analyserer og giver et bud på de næste mange års avlsarbejde i Danmark. Der henvises til
forslaget fra bestyrelsen, som behandles under pkt. 4.
En lille efterskrift skal være, at bretons´ igen kan fødes haleløse – uden at det er en fejl. Husk at
notere fødte stumphalede hvalpe på indberetningerne til DKK ved stambogsføring.
Avlsrådet vil kort supplere ovenstående i forbindelse med udvalgenes beretninger.
HD – hvad sker der
Bestyrelsen skal kort berøre begrebet HD. Bestyrelsen har fornemmet at enkelte aktive medlemmer
har et ønske om at starte en fornyet debat op om breton´s HD-status. Dette måske fremprovokeret af
første halvårs offentliggjorte fotograferinger. Bestyrelsen ser gerne, at denne debat udskydes.
Bestyrelsen skal for beretningsåret konstatere, at årets samlede HD-gennemsnit for danske
fotograferede hunde var på 2,8 – svarende til en HD-status mellem B og C - tættest på C. Dette
svarer til de sidste par års gennemsnit.
Det skal her oplyses, at FCI, og dermed DKK, i 2006 tilføjede et nyt element til standardprotokollen
for HD-bedømmelser. Altså en skærpelse.
Endelig har DKK i 2009 i samarbejde med dygtige eksperter gennemført en justering af
beregningen af HD-indekset. Sidstnævnte har bl.a. betydet at enkelte hunde har oplevet markante
udsving af både positiv og negativ karakter i forbindelse med beregning af hundens ”nye” indeks.
De markante udsving skyldes, at hunde med få (begrænsede) HD-data i forlængelse af en
opstramning af krav til validiteten (teoretisk troværdighed om data), har fået elimineret data, som
enten styrker eller svækker hundens indeksberegning. Det betyder fx, at en opdrætter, der i 2009 har
planlagt en godkendt parring i 2010 med sin tæve med C-status i princippet måske skal se sig om
efter en ny hanhund.
Groft sagt vil enkelte hunde/avlslinier skulle afvente nogen år, før der er skabt større sikkerhed om
hundens HD-indeks – som ikke må forveksles med HD-status. Importerede hunde og udenlandske
avlshanner vil risikere ikke at indgå i beregningsgrundlaget, idet registreringskravene i de
oprindelige lande måske ikke lever op til DKK´s nye validitets-krav.
Bestyrelsen skal fortsat opfordre alle til at få HD-fotograferet deres hunde. Dette er med til at skabe
et bedre overblik og et bedre datagrundlag. Og, så skal enkelte medlemmer lære at lade være med at
pege fingre af hundeejere, der får deres hund kategoriseret som C, D eller E. Dette er ikke specielt
motiverende eller konstruktivt, og så skal man huske på, at arvbarheden for HD for nuværende er
fastsat til 25 ud af en skala på 100.
Bestyrelsen skal afslutningsvis henlede opmærksomheden på, at DKK´s avlsforbud medfører, at der
kun kan stambogføres hvalpe efter forældredyr med kendt HD-status A, B og C., og at bestyrelsens

forslag om fastlæggelse af en handlingsplan for avl i Danmark bl.a. indebærer ajourføring af alle
relevante temaer for avl.
Markprøver
Da bestyrelsen i efteråret 2009 skulle konstituere sig i forlængelse af Poul (Vestervangs)
udnævnelse til formand for DJU var bestyrelsen enig i, at Dansk Breton Klub fortsat vil arbejde for
at udbrede kendskabet til BRETONS til den danske jæger. Dette med udgangspunkt i BRETONS
kvaliteter. En forrygende jagthund, der formatmæssigt fortsat skal kunne matche settere og pointere.

Det er arbejdsgrundlaget for undertegnede som ny formand.
Bretons i Danmark skal fortsat kunne matche pointere og settere. Gør vi så det ?
I bladet for marts 2010 kan man læse et flot personligt opråb målrettet kvaliteten af bretons´ eller
mangel på samme. Et godt indspark.
Efter DM i 2004, hvor Bretons blev placeret med 4 hunde, troede flere, at Bretons endegyldigt var
med i den absolutte top. Nogen er efterfølgende blevet skuffet, men koldt og kynisk må det
konstateres, at der ikke er grund til dette. Set over en bred kam skal klubben være yderst tilfreds
med én placering på DM om året, hvis det i øvrigt kan lade sig gøre. Der er ikke placeret nogen
breton i de sidste 2 år.
De kolde facts for 2009 oplyser, at præmieringsprocenten i kvalitetsklasserne – ungdom, åben og
brugsklasse - er på 27,4 %, hvilket er tilfredsstillende. På selve hovedprøven var
præmieringsprocenten 28 %.
Klubbens forårsvinderklasse blev afholdt på en svær dag. Det lykkedes alligevel at placere 6 hunde.
Tillykke til 1. vinder PVN´s Alfs v. Aksel Spangsbjerg.
3 breton´s placerede sig på DKK´s forårsvinderklasser, og én breton – PVN´s Victor v. Knud
Johansen – blev 3. vinder på DKK´s forårsmesterskab.
På Derbyet overgik én breton – Gribskovens Faru v. Søren Stenhøj - ud af 4 til 2. dagen med 1 B
sammen med 11 andre hunde. Faru faldt med ære. Faru var ude i 9 slip om lørdagen. Der startede i
alt 55 hunde på Derbyet.
Efterårsvinderklasserne blev afholdt i dårligt vejr, når der ellers ses bort fra klubbens egen prøve,
der til gengæld må betegnes som en af de mest optimale prøver i mange år. Tillykke til 1. vinder
Syrach og 2. vinder Malthe – begge v. Jan Nielsen. Ud over Syrach kvalificerede følgende hunde
sig på de fælles vinderklasseprøver til DM: Langvads Viro v. Verner Kristiansen, Stenhøj Noah v.
Jens Stenhøj Jørgensen, Malthe v. Jan Nielsen og Vitesse v. Torben Andreasen. Alle forblev
uplaceret, men flot med 5 deltagende hunde på DM.
DBK´s Hubertus prøve blev afholdt på flotte terræner i det jyske hos Jan Nielsen. Mick v. Karsten
Thomsen blev 1. vinder og Danmark Van Het v. Asger Bak blev 2. vinder. Hverken Mick eller
suppleanten Thingmanns Miro formåede at komme helt til tops ved de engelske racers lokale DM.

2009 har været et tilfredsstillende sportsligt år, men det vil klæde bretons´ i Danmark, hvis flere
hunde markerer sig i den absolutte top. Der mangler bredde i toppen
Apportering
Ved gennemgangen af årets registrerede resultater i DKK var det glædeligt at konstatere, at der
figurerede en del bretons, som vi ikke har set på markprøve, men hvor ejeren har taget handsken op
i forhold til at få hunden til at bestå DJU´s apporteringsprøve. En indikation af, at den almene jæger
tager efterskudsarbejdet alvorligt, og at bretons er en god og stabil apportør. Og, igen i 2009 har
flere bretons bestået DJ´s udvidede apporteringsprøve. En prøve, som domineres af kontinentale
hunde og labradors.
Der har været afholdt 3 gode prøver på henholdsvis Sjælland, Fyn og i Nordjylland. Det er rart at
se, at det er unge bretons, som markerer sig på A-prøven. Alle 3 vindere – Gribskovens Zulu,
Gribskovens Cæsar og Richo - var under 2 1/2 år. Men, vi skal huske hinanden på, at det ikke er
alle hunde, der nødvendigvis kan bestå en prøve 8 måneder gammel.
Tillykke til vinderne af årets B-prøver – Thingmanns Miro, Østfyns Josie og Bindesbøls Bessie.
B-prøven har pæn deltagelse, men det kan sagtens blive bedre endnu. Lad os få fat i en bredere
kreds af bretonejere, og motivere dem til at deltage i lokale træningsseancer.
Mesterskabsprøven blev ramt af afbud, men der stillede trods alt 9 – delvis lydige – hunde til start.
Prøven blev præget af al for megen råberi efter de ulydige hunde, og det harmonerer ikke med, at
den ydmyge apportør på klapjagten skal udføre sit arbejde uden at jagtens gæster bemærker dennes
tilstedeværelse. Der er altså lidt at arbejde med. Tillykke til de tre placerede, som var dem, som
gjorde sig ”mindst” bemærket. Bimodus Pil og Claus Nielsen vandt prøven for 2. år i træk.
Udstillinger
Der har i året været afholdt 2 udstillinger i klubregi. Den traditionelle FJD-udstilling i Vissenbjerg
og DBK´s udstilling i Aulum.
Der stillede 22 bretons op på FJD-udstillingen. Fordelingen var 2 Excellent, 9 Very Good, 9 Goood,
1 suifficient og 1 SL. Tillykke til Midtvejs Corazon v. Hans Henrik Grand, som blev
udstillingschampignon denne dag.
Udstillingen på Fyn sluttede med, at Poul Valdemar Nielsen for andet år i træk fik overrakt Louarnpokalen som bedste opdrætter. PVN har pt. en forrygende samling hunde rendende rundt i
Danmark. Hunde, som scorer mange markprøvepoint.
Der stillede 21 bretons op i Aulum. Fordelingen var 5 Excellent, 10 Very Good og 6 Good.
Enkelte bretonejere aflægger jævnligt DKK´s udstillinger et besøg, hvor dommerne typisk er allround dommere. De stillede hundes præmiering i 2009 svarer stort set til, hvad disse hunde har
opnået i DBK-regi.
DBK har i loyalitet med de øvrige engelske racer anmodet om, at en bestemt dansk all-round
dommer ikke fremover dømmer vores racer. Den pågældende dommer har på en udstilling klart
dømt i modstrid med gældende regler i forhold til overpelsede hunde.

Der har tidligere været fokus på manglen på kvalificerede bretondommere. Enkelte dommerelever/aspiranter er i gang med at uddanne sig inden for vores race, og i starten af det nye år, anvendte
klubben all-round dommer Kresten Scheel til udstillingen på Sjælland. Sidstnævnte ”bestod” på
bedste vis. Altså en fremgang på dette område.
Generelt kan det konstateres, at bretons eksteriør-stade er yderst fornuftigt.
DBK internt
Et turbulent år vil nogen måske sige. Kort tid efter generalforsamlingen trak Jan Nielsen sig fra
bestyrelsen. Jan erkendte, at han havde for meget om ørerne, og samtidig måtte jyske
bestyrelsesmedlemmer ligge øre til kritik af DBK i forhold til samarbejdet med de øvrige engelske
racer i FJD. Urimeligt eller ….. ? Torben Andreasen fra Fyn trådte ind i stedet for Jan.
I forlængelse af sommerferien blev Poul Vestervang kontaktet af Danmarks Jægerforbund, som
ønskede, at han indtrådte i bestyrelsen i Dansk Jagthunde Udvalg. På Pouls opfordring havde
bestyrelsen inden da ændret DBK´s repræsentation i FJD, hvorfor Poul i princippet var fristillet i
forhold til FJD og DBK. Poul indtrådte i DJU på DJ´s mandat, og han blev valgt som formand for
DJU, der som bekendt er jagthundesportens øverste myndighed. Tillykke til Poul.
Efter samråd med bestyrelsen valgte Poul at træde tilbage som formand for DBK og fortsætte som
menigt bestyrelsesmedlem, og bestyrelsen konstituerede Søren Stenhøj som formand, der senere er
indstillet til formandshvervet i klubben.
(Nød lærer nøgen kvinde at spinde).
Allan Nissen har samtidig meddelt at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. Ikke p.g.a. af den nye
formand, men efter mange års bestyrelsesarbejde og valgt lynafleder for det sønderjyske område,
ønsker Allan en pause. Bestyrelsen indstiller Allan Folmer Hansen som nyt medlem.
Samarbejdet med DKK, DJU og FJD vil blive omtalt senere.
Ellers er det fantastisk at følge med i aktiviteterne på landsplan. Aktivitetsudvalgene har bidt sig
fast på hver deres måde. Ind i mellem må vi lige huske dem på, at de skal huske at fortælle hele
”verden”, hvad der foregår lokalt.
Samtidig oplever vi, at medlemmer igangsætter egne aktiviteter, som det er sket på Lolland/Falster,
og så har vi gamle, tro partisoldater, som stikker hovedet frem med apporteringstræning lokalt eller
via jagtforeningerne.
DBK er nok en af de klubber, som via sin struktur og de aktives engagement har den største
berøringsflade med sine medlemmer i bred forstand.
Klubben i øvrigt
Bladet Bretons´ udkommer nu 3 gange. Til gengæld kommer et flot Jagthunden ind ad
brevsprækken 6 gange om året og supplerer på bedste vis. Klubben har været så god til at udfylde
sin plads i dette blad, at det ligefrem har givet anledning til intern debat på klubbens BretonForum.

Når den konstituerede formand får lidt mere tid, skal der nedsættes et landsdækkende
redaktørudvalg og /eller findes en ny redaktør.
Hjemmesiden er godt besøgt, og den roses jævnligt fra flere sider. Udvidelsen af antallet af
administratorer (skribenter med direkte adgang) har forbedret informationshastigheden betydeligt,
og hjemmesiden er stort set altid ajour. Stor ros til Lemo og de aktive brugere. BretonForum kører
på bedste vis, og det er ifølge det oplyste et meget besøgt sted – også af medlemmer fra andre
klubber.
Hjemmesiden er nu suppleret med en fælles resultatside for de engelske racer. Resultater kan
indberettes direkte til denne, men vi ser gerne, at vi fortsat modtager information på ”borgen”.
Hvordan resultatformidling fremadrettet vil blive styret på hjemmesiden vil tiden vise. Små
historier er der under alle omstændigheder plads til.
Så har bestyrelsen påbegyndt oprydningen i pokalerne. Bestyrelsen har indledningsvis besluttet sig
for at droppe pokalerne på DKK´s brugsprøver. Det skyldes især, at der er blevet flere prøver, og at
pokalerne dermed ikke er fast forankret. Bestyrelsen overvejer fortsat, hvorledes klubben fremover
skal håndtere gravering. Så lidt sker der da også på dette område.
Økonomien skal styrkes, at det skal ske gennem en mindre kontingentforhøjelse, bedre styring af
klubbens omkostninger, salg af vin og indgåelse af sponsorater. DBK er trods alt den 4. største klub
for stående jagthunde i Danmark, så der bør være lidt muligheder på dette område.
Det politiske verdensbillede
DKK
Samarbejdet med DKK har i 2009 været forholdsvis begrænset. Klubben måtte rette henvendelse til
DKK, da vi konstaterede, at det lige pludselig blev betragtet som en fejl, hvis en breton blev født
med halestump. Dette blev hurtigt rettet. Ellers har DKK anmodet bestyrelsen om at godkende en
parring, hvor hundenes HD-status ikke var kendt ved parring. Bestyrelsen meddelte, at den
principielt ikke vil deltage i en sådan godkendelse, da det er DKK, som har ansvaret for dette
område.
DKK har på sit bestyrelsesmøde i oktober nedlagt avlsforbud mod to hanner. Det blev klubben
orienteret om ved brev af 12. januar 2010 og med høringsfrist den 15. januar 2010. Det har
bestyrelsen selvfølgelig opponeret imod, og høringsfristen blev forlænget til 15. marts.
På DKK´s formandsmøde i januar 2009 opponerede klubberne i FJD-regi over, at DKK havde
begrænset adgangen til Hundeweb, så kun DKK medlemmer med password kan hente egne
prøveresultater og relevante avlsopslag. Helt galt, da det trods alt er den almindelige hundefører
som selv betaler for hundens registreringer i DKK. Det sker bl.a. via prøvegebyrerne. Bare se på
klubbens regnskab. Der var ikke megen sympati at hente fra selskabshundeklubberne, og selv om
FJD havde en god sag, undlod den daværende FJD-formand mærkværdigvis nok at gå videre med
sagen.
Til gengæld var det morsomt at konstatere, at de øvrige hundeklubber var meget utilfredse med
dommerpåsætningerne på DKK´s udstillinger. Alt for mange all-round dommere. Det handler
selvfølgelig om økonomi i udstillingerne.

Som tidligere oplyst har klubben loyalt bakket op om en skrivelse til DKK, hvor man frabeder sig
en bestemt dommer. DBK har i anden sammenhæng klaget over samme dommer.
Ellers er DKK i gang med at planlægge den store verdensudstilling i Herning. DBK har ikke
iværksat særlige tiltag i den anledning. For en god ordens skyld skal det lige med, at
jagthundeklubber m.fl. har protesteret over FCI´s indførelse af et Showchampionat, da et sådan er i
modstrid med de regler der ellers er gældende for rigtige brugshunde. FCI har nedsat et udvalg, der
vurderer begrebet på ny.
FJD
Jeg var tidligere inde på, at DBK i foråret blev kritiseret for manglende vilje til samarbejde med de
øvrige engelske racer. Hele miséren bestod i, at forårets formandsvalg i FJD blev udskudt til august,
på grund af usikkerhed, om formalia, flere kandidater m.m. Dette gav desværre anledning til en
urimelig kritik af klubbens daværende formand fra de øvrige engelske klubber, og bestyrelsen
konstituerede midlertidigt Søren Stenhøj som klubbens repræsentant i FJD.
I samme moment kom det frem, at mange i den engelske lejr frygter, at de større kontinentale
klubbers flirten med forskellige tysk inspirerede ungdoms- og avlsprøver vil påvirke
bedømmelsesgrundlaget i Fælles Markprøve Regler til ugunst for den stort gående engelske hund. I
forlængelse af FJD-mødet i maj 2009 udarbejdede de 4 øvrige engelske klubber forslag til ny
overenskomst og forretningsorden. Forslag, som de anmodede DBK om at bakke op.
DBK fik foranlediget et møde med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer fra alle de engelske
klubber. Det skyldtes, at bestyrelsen i DBK var bange for, at de udarbejdede forslag ville medføre
en sprængning af FJD, eller som minimum udvande ideen med dette fællesskab.
Mødet endte med fælles fodslag om at tilskynde til en modernisering af samarbejdet. Der blev på
FJD-mødet i august nedsat et udvalg, hvor man drøfter ny forretningsorden og overenskomst.
Forslagene indeholder bl.a., at den engelske og den kontinentale gruppe hver især kan fremsende
egne forslag til DJU. Der er dog indarbejdet en form for nødbremse, således at principielle forhold
skal vendes i det store forum.
Bestyrelsen i DBK har bidraget med konstruktive forslag, hvor udgangspunktet er, at FJD skal
bevares som en stærk interesseorganisation for de stående jagthunde i Danmark.
Det skal lige nævnes, at de engelske racer har nedsat et markedsføringsudvalg med base i Jylland.
DBK er repræsenteret ved Peer Bæch-Laursen. Indledningsvis har DBK i lighed med de andre
klubber indbetalt kr. 2.000. Pt. er der udarbejdet en præsentation af den stående engelske hund, og
det forventes, at der etableres en udstilling eller andet i 2010 – også i Jylland.
Formand for DMK, Henrik Raa Andersen blev valgt til ny FJD-formand. Formand Anton Dahl
fortsætter som næstformand. Søren Stenhøj er senere blevet udpeget til at indgå i et nyt
økonomiudvalg.
I skrivende stund afventer FJD´s bestyrelse 3. udkast til forretningsorden og overenskomst.
I lederen i Bretons´ december 2009 blev skræmmebillederne opridset og kommenteret. Jeg citerer:

Dansk Breton Klubs bestyrelse er af den opfattelse, at regelsættet for
kvalitetsbedømmelser beskrevet i FMR til fulde dækker behovet for en jagtlig
kvalitetsbedømmelse af den unge BRETON såvel som den trænede voksne BRETON. Sagt
på en anden måde: Vi har et godt og velfungerende prøvesystem til brug for avlen !
Jeg er ikke vidende om, at andre klubber blandt de stående jagthunderacer ønsker at
ændre dette bedømmelsesgrundlag, og dermed ændre forudsætningerne for at vurdere
racernes jagtlige egenskaber.
Dette er fortsat bestyrelsens udgangspunkt.
DJU og Fælles Markprøve Regler
Det mest spændende i DJU-regi var vel valg af ny DJU-formand. Lidt trakasserier har der dog
været, men det har været omkring de kontinentales FUME-prøver og –regler.
Lidt nyt kom der dog på bordet. Der er indført en anerkendt skovprøve, som arrangeres for første
gang i vinteren/foråret 2010. Sådanne prøver vil nok kun blive arrangeret i de store (nord)jyske
plantager. Opnået 1. præmie på en nordisk lavlandsprøve er nu også adgangsgivende til
vinderklasser i Danmark, og det må selvfølgelig også gælde for breton´s, selv om bretons dømmes
som kontinental hund i Norge og Sverige.
Der har i 2009 kun været meget få ændringer til Fælles Markprøve Regler, og stort set alle har
været af mere eller mindre formel karakter.
I forbindelse med opsendelse af et par prøveballoner i efteråret har DBK´s bestyrelse deltaget aktivt
med at kommentere forskellige forslag til ændringer i regelsættet. Men, bestyrelsen har også
konkluderet, at forslag til regelændringer først må ske efter et grundigt forarbejde, der bl.a. skal
involvere dommerstanden og sidst – men ikke mindst – specialklubbernes bestyrelser, hvor
sidstnævnte bør være toneangivende i forhold sportens forhold.
Udsættes regelsættet for vilkårligheder, så er det en klar desavouering af sporten såvel som den
seriøse avl. Derfor, regelændringer af principiel betydning skal tage den tid, som er nødvendigt.
DBK´s bestyrelse har indstillet Peer Bæch-Laursen og Claus Raahauge Kristensen til
dommerelever. DGSK har overhalet DBK og indstillet Poul Valdemar Nielsen.
Afslutning
Der er 3 ½ år til klubbens 50 års jubilæum, og som denne beretning gerne skal indikere, er der
mange spændende udfordringer rundt om hjørnet. Bestyrelsen ser frem til i 2010 at tage de første
skridt i forhold til jubilæet – og det gælder hele vejen rundt.
Lad os fordomsfrit komme i gang med at formulere gode og fornuftige pejlemærker for avlen med
bretons i Danmark for de næste mange år. Lad os drøfte bretons kvaliteter i Danmark, og
forventningerne og målsætningerne til racen på den sportslige arena, og hvordan vi får det bedste
avlsmæssige udbytte af klubbens mange aktive på markprøver, apporteringsprøver og ikke mindst
træningsseancer i aktivitetsudvalgenes regi ?

Som et lille forskud på festlighederne har bestyrelsen lanceret en bretonvin, hvor salget skal
medvirke til at konsolidere klubbens økonomi. Klubben har samtidig indgået en sponsoraftale med
Royal Canin.
2009 har været et godt år. Ja, der er plads til sportslige forbedringer på marken, men set over en
bred kam har bretons´ præsteret fornuftigt.
På bestyrelsens vegne skal der lyde en stor tak til alle dem, som får maskineriet til at køre. Både
hvad angår klubbens anerkendte prøver og træningstiltag over det ganske land. Og, i det mere
skjulte skal vi huske kassereren, pokalfonden og materielforvalteren m.fl.. En særlig tak skal
selvfølgelig tilgå prøveledelsen for årets hovedprøve 2009 – Flemming Sørensen og Jens Stenhøj.
Et flot arrangement, ligesom alle de andre. Men, hovedprøven er nu engang det arrangement, der
skal markere klubben på alle måder.
Tak til avlsrådet for deres indsats. Det er allerede varslet, at de skal i arbejdstøjet og mere frem på
banen.
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Tak til Jan Nielsen for hans store indsats gennem årene,
og vi er nogen, der er trygge ved, at Jans hjerte stadigvæk er tættest på breton. Tak til Poul
Vestervang for mange gode formandsår. Poul meldte klart ud, da han blev formand. Det var jægeren
i hans hjerte, som ville være hans drive for arbejdet med bretons. Det er også derfor, at DJ har valgt
Poul som deres repræsentant i DJU, hvor Poul blev formand. Selv om Poul blev indsats på et DJmandat i DJU, så er det fortsat DBK, der er hans base. Men uanset dette, må Poul leve med, at vi
administratorer jagter ham på forskellige formelle punkter. Tak til Allan Nissen, der som kronen på
værket i samarbejde med Peer-Bæch-Laursen har taget ansvar for klubben hovedprøve 2010. Det er
ikke altid vi forstår, hvad Allan siger, men øvelse gør mester.
Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til alle klubbens medlemmer for den store opbakning til
årets mange aktiviteter, og endelig skal der lyde en tak til klubbens mange gode samarbejdspartnere.
Søren Stenhøj
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Beretning 2009
Bilag
DBK's hovedprøve 2009 - kvalitetsklasser
Fredag
Tjele Tjalfe v. Ib Nielsen, 2. pr. ÅK
Midtvejs Sako v. Thomas Kristensen, 2. pr. ÅK
Stenhøj Noah, v. Jens Stenhøj, 1. pr. ÅK
Midtvejs Corazon v. Hans-Henrik Grand, 2. pr. ÅK
Aumlumboens Aslan v. Jan Nielsen, 1. pr. UK
Engbjergvejs Ally v. Jens Hansen, 2. pr ÅK
Orreskogens' A-Ziggi v. Allan Folmer Hansen, 1. pr.
UK
PVN's Cero v. John Kjærgaard, 1. pr. UK
PVN's Cisse v. Poul Valdemar Nielsen, 2. pr. UK
Claes v. Thomas Klit, 1. pr. UK
Engbjergvejs Abelone v. Kenneth Schultz, 1. pr. ÅK
Stevnsåens Mirell v. Thomas Stenbek, 1. pr. UK
Gribskovens Faru v. Søren Stenhøj, 1.pr. Åk
Lørdag
Orreskogens' A-Ziggi v. Allan Folmer Hansen, 1. pr.
UK
Stevnsåens Chivas Regal v. Michael Schrøder, 1. pr.
UK
Østfyns Juno v. Frede Nielsen, 1 pr. ÅK
PVN's Vero v. Knud Klit, 1. pr. ÅK
Louis v. Allan Folmer Hansen, 2. pr. ÅK
Eirams Raske Rivjärn v. Marie Nylander, 1. pr. UK
PVN's Cisse v. Poul Valdemar Nielsen, 1. pr. UK
Aumlumboens Aslan v. Jan Nielsen, 1. pr. UK
Tjele Tjalfe v. Ib Nielsen, 2. pr. ÅK
Midtvejs Toby v. Erik Christensen, 2. pr. ÅK
Thingmanns Luna v. Kenneth thomsen, 1. pr. ÅK
Gissel van de Molenlaak v. Jens Hansen, 1. pr. UK
Stevnsåens Armani v. Poul Vestervang, 1. pr. UK
Stevnsåens Valde v. Poul Vestervang, 1. pr. ÅK
Hædersbevisninger

PVN's Cero v. John Kjærgaard blev prøvens bedste
unge hanhund og bedste unge hund (Rypen)
PVN's Cisse v. Poul Valdemar Nielsen blev prøvens
bedste unge tæve og anden bedste unghund
(Solvigpokalen)
Engbjergvejs Abelone v. Kenneth Schultz blev bedste
tæve og bedste hund i åben klasse
Stenhøj Noah v. Jens Stenhøj bedste hanhund
Østfyns Juno v. Frede Nielsen fik tildelt Bente
Lemvighs minde og vandrepokal
Stenhøj Ness v. Aage Stenhøj Jørgensen fik Tikka
Pokalen
Bedste unge hund og Årets hund 2008
Sallingboens Chanel v. Hans Kurt Jeppesen
Syrach v. Jan Nielsen

DBK's hovedprøve 2009 - Vinderklasse
Søndag
1. vinder PVN's Alf v. Axel Spangsberg
2. vinder PVN's Victor v. Knud Johansen
3. vinder Malthe v. Jan Nielsen
4. vinder PVN's Anton
5. vinder Stenhøj N.Tjui v. Thomas Severinsen
6. vinder Midtvejs Sako v. Thomas Kristensen

DKK´s forårsvinderklasser
Herning
PVN's Unac v. Poul Valdemar Nielsen, 1. vinder
Midtvejs Bonni v. Carsten Hinnerup, 4. vinder
Hornsherred
5. vinder Stevnsåens Gucci v. Poul Vestervang

DKK´s Forårsmesteskab
3. vinder PVN´s Victor v. Knud Johansen

Dansk Jagthunde Derby
Gribskovens Faru v. Søren Stenhøj overgik til 2. heat
med 1 B men forblev uplaceret,

DBK´s Hubertusprøve
1. vinder Mick v. Karsten Thomsen
2. vinder Danmark van het Patryzenveld v. Asger Bak

DBK´s efterårsvinderklasse
1. vinder Syrach v. Jan Nielsen
2. vinder Malthe v. Jan Nielsen
3. vinder PVN's Victor v. Knud Johansen
4. vinder Vitesse v. Torben Andreasen
5. vinder Engbjergvejs Aggi v. Asger Bak
6. vinder Gribskovens Faru v. Søren Stenhøj

Fælles efterårsvinderklasser
DJ´s prøve ved Hegnsvig
3. vinder Langvads Vero v. Verner Christiansen
4. vinder Stenhøj Noah v. Jens Stenhøj Jørgensen
5. vinder Malthe v. Jan Nielsen
DKK´s prøve ved Billund
2. vinder Vitesse v. Torben Andreasen

Danmarksmesterskabet
Langvads Vero v. Verner Kristiansen og Stenhøj Noah
v. Jens Stenhøj overgik til 2. heat, men forblev
uplaceret.
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DBK´s apporteringsprøver
Sjælland
A-prøve
Gribskovens Zulu v. Søren Mark Jensen (bedste hund
og talent)
B-prøve
Thingmanns Miro v. Bent Olsen
Fyn
A-prøve
Gribskovens Cæsar (Tikki) v. John Hjernø
B-prøve
Østfyns Josie v. Jørn Brænder
Jylland
A-prøve
Richo v. Harry Jensen (bedste hund)
Hercules v. Flemming Christensen
B-prøve
Bindesbøl Bessie v. Karsten Gundersen
Mesterskabsprøven
1. vinder Bimudos Pil v. Claus Nielsen
2. vinder Østfyns Josie v. Jørn Brænder
3. vinder Bindesbøl´s Bessie v. Karsten Gundersen

DBK´s udstillinger
FJD
Aulumboens Bellis 21210/2008 v. Susanne Funk SL
Bedste hvalp
Djack 11426/2008 v. Oluf Søndergaard Excellent, 1.
vinder JK, BIK og BIR
Chivas 09852/2007 v. Eddie Grundahl Hansen Very
Good og 1. vinder ÅK
Stevnsåens Valde 07744/2006 v. Poul Vestervang
Very Good og 1. vinder ÅK
Didine Du Mont Chanois 00638/2009 v. Pernille
Hansen Very Good og 1. vinder JK
Midtvejs Tara 09900/2006 v. Svend Asmussen Very
Good og 1. vinder ÅK
Midtvejs Corazon 09899/2006 v. Hans Henrik Grand
Excellent, certifikat, 1. vinder BK, BIK og BIM
Hermed blev Midtvejs Corazon udstillingschampion.
Poul Valdemar Nielsen fik opdrætterpokalen.
DBK Aulum
Djack 11426/2008 v. Oluf Søndergaard Excellent, 1.
vinder JK, BIK og BIR
Chivas 09852/2007 v. Eddie Grundahl Hansen
Excellent og 1. vinder ÅK
Didine Du Mont Chanois 00638/2009 v. Pernille
Hansen Excellent og 1. vinder JK
Freja 14062/2007 v. Lars Andersen Very Good og 1.
vinder ÅK
Engbjergvejs Ally 19163/2005 v. Anni Hansen Very
Good og 1. vinder BK

Registrerede engelske jagthunde
2009 inklusiv importer
Registrerede hunde
2009
Breton

2008 Forskel

140

144

-4

Engelsk setter

68

101

-33

Gordon setter

65

57

8

Irsk setter

50

55

-5

Pointer

85

81

4

438

-30

i alt

408

Markprøvestatistik
Præmieringsprocent 2009
Præmieringsprocent 2008
Præmieringsprocent 2007
Præmieringsprocent 2006
Præmieringsprocent 2005

27,4 af 252 starter
23,3 af 283 starter
28,9 af 284 starter
28,7 af 230 starter
27,0 af 242 starter

Nøgletal HD
HD-gennemsnit 2009
HD-gennemsnit 2008
HD-gennemsnit 2007
HD-gennemsnit 2006
HD-gennemsnit 2005

2,80
2,72
2,61
2,35
2,03

FJD
Medlemstal juni 2009
Dansk Ruhaars Klub
Dansk Mûnsterlænder Klub
Korthaars Klubben
Gammel Dansk Hønsehundeklub
Langhaars Klubben
Dansk Vizsla Klub
Dansk Drentsche Patrijshond Klub
Dansk Weimaraner Klub
I alt kontinentale
Dansk Breton Klub
Engelsk Setter klub
Dansk Pointer Klub
Dansk Irsksetter Klub
Dansk Gordonsetter Klub
I alt engelske

1.444
849
795
310
167
160
108
183
4.016
621
226
205
133
136
1.321

I alt

5.337

27%
16%
15%
6%
3%
3%
2%
3%
75%
12%
4%
4%
2%
3%
25%

100%

