Dansk Breton Klub
Bestyrelsens beretning 2012
DBK internt
Enkelte begivenheder skabte over året lidt turbulens internt i klubben. I forlængelse af Hovedprøven
måtte det desværre konstateres, at et medlem og deltager på prøven valgte at bruge de sociale
internet-medier til at rette en voldsom og negativ kritik mod prøveledelsen/klubben. Dette er
selvfølgelig uacceptabelt. Kritik er altid velkommen, og ingen er ufejlbarlige. Men, god
foreningsånd kræver, at vi hjælper og passer på hinanden. Det gør man ikke ved at hænge folk ud på
”nettet”.
Bestyrelsen valgte at indberette episoden til DJU. Ligeledes forespurgte bestyrelsen DKK om der
var særlige sanktionsmuligheder i forhold til en sådan utilbørlig optræden. Sidstnævnte instans
meddelte, at sagen henhørte under klubbens egne vedtægter og regler. I DJU blev sagen behandlet
administrativt, og tilbagemeldingen var, at der i h.t. de nuværende Fælles Markprøve Regler ikke
var basis for at tildele hundeføreren en sanktion. DJU´s bestyrelse har, i lighed med klubbens
bestyrelse, i efteråret/vinteren taget denne afgørelse til efterretning. DJU´s bestyrelse har, i lighed
med DKK´s bestyrelse, samtidig tilkendegivet, at utilbørlig optræden på de sociale medier er et
stigende problem i foreningsverdenen.
Enkelte medlemmer har tilkendegivet, at de synes at bestyrelsen og især formanden har
overreageret i denne sag. Her skal det blot konstateres, at det er alles opgave at sikre, at klubben har
optimale forhold til at gennemføre prøver o.l. i ”verdens bedste omgivelser”. Hvis det tillades, at de
mange frivillige og prøveansvarlige kan blive jaget vildt i bred forstand og på fx Facebook, så kan
vi hurtig miste folk under fanerne og for den sags skyld optimale prøveterræner. Opstår der reelle
problemer, så er det til hver en tid bestyrelsens ansvar, at tilpasse organisationen, der hvor det er
nødvendigt. Og, det er medlemmernes pligt at bistå bestyrelsen. Vi skal alle huske på, at det trods
alt er glæden ved foreningsarbejdet, der giver de bedste resultater.
I løbet af sommeren fik bestyrelsen en klage fra et medlem vedrørende en annonceret kategori 3
parring. Det viste sig, at HD-indekset havde ændret sig i negativ retning for begge forældredyr,
således at indekset havde sneget sig under de krævede 200 på selve parringstidspunktet. Avlsrådet
havde afvist klagen. Efter en grundig gennemgang af sagen, valgte et flertal i bestyrelsen at
stadfæste avlsrådet afgørelse.
Det skal her blot noteres, at den pågældende opdrætter havde fulgt klubbens og avlsrådets
anvisninger til punkt og prikke. Samtlige kriterier for en kategori 3-parring var efterlevet, da
parringen blev godkendt. For at undgå misforståelser fremadrettet, har bestyrelsen efterfølgende
præciseret, at det er opdrætterens ansvar (den nye DKK-linje), at sikre sig, at forældredyrene
efterlever samtlige kriterier for parringen på parringsdagen.
Valg af nyt bestyrelsesmedlem til DKK kunne åbenbart også skabe røre blandt folket, og desværre
også uenighed mellem klubbens formand og næstformand. Da FJD Engelske ikke havde formået at
finde en kandidat ved udgangen af august 2012, genoplivede formanden sin personlige interesse for
at stille op til kandidat til DKK´s bestyrelse, og formanden søgte personlige stillere blandt flere
engelske og kontinentale hundefolk. Dansk Breton Klubs bestyrelse blev, i henhold til tidligere
interne aftaler, ikke involveret i dette. Formanden valgte senere at trække sin interesse tilbage.

De øvrige engelske racer i FJD-regi stillede pludselig en kandidat op, uden at afstemme dette med
DBK´s bestyrelse. Her skal det blot konstateres, at DBK´s daværende næstformand og formanden
ikke kunne blive enig om, hvorledes situationen skulle tackles. Indfaldsvinklerne var vidt
forskellige i forhold til håndtering af de afledte problemstillinger, som indstillingen af kandidater
medførte. Den øvrige bestyrelse valgte ikke at være direkte part i de interne meningsudvekslinger.
Bestyrelsen inklusiv formanden skal beklage, at Torben Andreasen uden forudgående varsel
dernæst meddelte, at han trådte ud af bestyrelsen. Efterfølgende trådte suppleant Claus Raahauge
ind i bestyrelsen.
Bestyrelsen må i bagspejlets klare lys konstatere, at ovenstående sager har trukket tænder ud,
således at bestyrelsen ikke har haft de nødvendige ressourcer til at få landet alle vigtige projekter.
Bestyrelsen har tidligere besluttet, at den vil fokusere på især 3 punkter:
Hovedopgave at udbrede kendskab til Bretons
Opprioriterer medlemmers dagligdag i form af at understøtte aktiviteter i DBK-regi
Skabe klarhed før der træffes beslutninger til gavn for racen og klubben
Trods trakasserierne er det lykkes at gennemføre 2 nyjægerjagter samt få medlemmer til at stille op
i diverse sammenhænge. Men, bestyrelsen må erkende, at bretons har været knap så synlig i år
2012. Her skal vi op på dupperne i jubilæumsåret.
Klubben kan til gengæld glæde sig over, at aktivitetsudvalgene samt enkeltpersoner til stadighed
sikrer et højt aktivitetsniveau til gavn for alle medlemmer – jægeren såvel som hundesportsmanden.
Klubben formår med sin kultur og sine aktiviteter, at ramme en bred kreds af klubbens medlemmer.
Nye initiativer er altid velkomne. Husk dog på, at de lokale jagtforeninger typisk også har gode
tilbud, og det er også det bedste sted at præsentere sin dygtige breton.
Der skal her lyde en stor tak til alle de, som er med til at sikre et højt og flot aktivitetsniveau i
Dansk Breton Klub.
Den sidste pind er lidt mere problematisk. Generelt har klubben et meget højt informationsniveau,
men ønsket har været at arbejde for, at sikre kendskabet til vores hundeverdens organisering. Dette
er ikke lykkedes i 2012, ligesom at bestyrelsen ikke har haft de nødvendige ressourcer til at følge op
på de gennemførte 3 avlsmøder i 2011. Avl med bretons ser dog ud til at foregå på bedste vis.
Det politiske verdensbillede
Her bød 2012 på lidt af hver. DKK var til selvransagelse, og FJD kan fortsat ikke finde sine egne
ben at stå på.
DKK
DKK´s nye linje med opblødning på regler og krav blev berørt på sidste generalforsamling.
Bestyrelsen har været i dialog med DKK´s bestyrelse, og klubbens ønsker om omlægning af krav
om HD er blevet godkendt. Derfor er der fotokrav til forældredyrene. Det anbefales fortsat, at der
kun anvendes forældredyr med status A, B og C. En opdrætter kan argumentere for anvendelse af

hunde med en dårligere status. Dette følger det nye princip om, at det primært er opdrætteren, der
må tage ansvar for egen avl.
Bestyrelsen meddelte samtidig DKK, at vi kun ønsker én stambog for bretons i Danmark. Endelig
har bestyrelsen anmodet kennelklubben om at fremlægge sine forventninger til det fremadrettede
arbejde med HD. Klubben kunne ikke få et præcist svar.
Så skal det blot nævnes, at der fortsat ikke er sket en afklaring af værdierne for det nye
udstillingsreglement. Flere klubber har i FJD-regi meddelt, at de i forhold til egne interne
retningslinjer nu anerkender Very Good som en 1. præmie. Bestyrelsen og avlsråd må vurdere, om
vi skal tage samme beslutning.
For nuværende har DJU og fx DBK valgt at lade tvivlen komme alle til gode. Dette i forhold til
championater og godkendelse til hanhundelisten. Fortsættelse følger.
Endelig blev markprøve- og udstillingsdommer Erik Petersen valgt uden modkandidat til DKK´s
bestyrelse. Klubben ønsker Erik held og lykke med varetagelse af dette hverv.
Derby-udvalget
Der blev gjort kort proces, da Derbyudvalg og bestyrelsesmedlemmer fra de engelske klubber
drøftede forslaget om oprettelse af en markprøvefond i Derby-regi. Forslaget blev klart afvist, og
ideen er ført over i FJD-fælles.
Derbyet placeres fortsat om foråret, og efter forhandling i DJU, er derbyet placeret op til en DJweek-end – fredag/lørdag.
FJD
Der har været afholdt 2 fælles-møder, 2 gruppemøder og en fælles temadag. Her skal blot
fremhæves, at FJD-fælles har vægtet opbakningen til arbejdet for markvildtet. Derfor var det også
noget overraskende, at formanden for FJD i januar 2013 meddelte, at han egenhændigt havde
indstillet FJD´s samarbejde med Danmarks Jægerforbund. Dette blev også annonceret på flere
hjemmesider m.m.
”Ih, hvor vi tramper”, sagde musen til elefanten.
Roen er vist nok genoprettet, og her skal det blot konstateres, at ”vi” – hundefolket – er et vigtigt
redskab med at udfylde det store projekt, der afvikles i samarbejde med DOF (Dansk Ornitologisk
Forening), landbruget og Danmarks Biavlerforening. Over 1.000 mennesker, heraf mange
hundesportsfolk, har deltaget i de indledende informationsmøder. Det bliver spændende at følge den
videre udvikling i projektet.
Markedsføring af den stående jagthund fylder meget, men det er svært at finde koden til dagens nye
jæger. Dansk Breton Klubs initiativer for nyjægere indgår som en naturlig mulighed for det
fremadrettede markedsføringsarbejde. Vi afventer nærmere.
Blandt de engelske racer har der gennem årene været et godt praktisk samarbejde, hvor medlemmer
af Dansk Breton Klub har taget deres tørn og lidt til. Til gengæld må det siges, at stemningen
omkring bordet i FJD engelske, hvor det formelle og regelstyrede samarbejde foregår, er lidt

anstrengt. Her skal blot noteres, at der nok er forskellige foreningstraditioner deltagerne og
klubberne i mellem.
Den anstrengte stemning blev til en direkte dårlig stemning, da DBK´s formand grundet manglende
forslag til kandidater til DKK´s bestyrelse, genoplivede sin personlige interesse for en sådan plads,
og søgte stillere. Dette kunne åbenbart skabe en kraftig turbulens.
Det skal her præciseres, at Dansk Breton Klub aldrig har opstillet Søren Stenhøj, og at det var en
gammel og klokkeklar aftale mellem formanden og bestyrelsen, at formanden ville trække sin
personlige interesse tilbage, såfremt man i FJD-engelske kunne finde en fælles kandidat. En sådan
kandidat blev først bragt på banen i sidste øjeblik. Dansk Breton Klubs bestyrelse blev ikke
inddraget i den forbindelse.
Bestyrelsen skal ikke pege fingre af den ene eller anden part. Bestyrelsen vil arbejde for, at
stemningen og det formelle samarbejde forbedres.
Her skal det ligeledes pointeres, at bestyrelsen gennem flere år klart har tilkendegivet, at
samarbejdet i FJD-regi skal ske i respekt for gældende vedtægter i både FJD, DJU m.m. Derfor skal
forslag til regelændringer og aktiviteter, der vedrører fællesskabet, behandles behørigt og tage den
tid, som det kræver.
Som det fremgår af det udsendte materiale, ønskes der en principiel høring omkring forslag til
ændring af særlige forhold vedrørende efterårets vinderklasser og afviklingen af DM. Det er
bestyrelsens helt klare opfattelse, at disse forslag er så principielle for hundesportsfolket, at de
selvfølgelig skal i høring blandt både kontinentale og engelske hundefolk. Bestyrelsen håber og tror
på, at medlemmerne bakker op om dette.
På det praktiske plan afvikles FJD Udstillingen, hvor Torben Andreasen har sat sig for bordenden.
Det engelske markedsføringsudvalg har barslet med logo-materiale m.m., samt i FJD-fælles deltaget
i jagtudstillinger.
Desværre har pointerklubben, gordonsetter klubben og irsk setter klubben meldt ud, at de ikke
ønsker at medvirke i de fælles Hubertusprøver, hvorfor dette samarbejde er indstillet i 2013.
Det bliver så spændende, om der kommer tiltag til fælles nyjægermatcher eller lignende
arrangementer. Der er dog intet, der hindrer DBK i at fortsætte med egne arrangementer.
Jagthunden
Ganske kort om vores medlemsblad Jagthunden. Jagthunden har afløst vores breton-blad.
Jagthunden suppleres med klubbens eget nyhedsbrev, der kun udsendes til DBK´s medlemmer. Ud
over de gode historier, referater og mødeindkaldelser, skal bestyrelsen henlede opmærksomheden
på, at Jagthunden (og Nyhedsbrevet) også kan anvendes til dialog og meningstilkendegivelser om
stort og småt i Dansk Breton Klub eller vores hundeverden i almindelighed. Husk det !
Her skal lyde en stor tak til redaktør Allan Folmer Hansen, som til stadighed sikrer, at DBK fylder
godt med interessant stof.

DJU og Fælles Markprøve Regler
Dommerudvalget har arbejdet videre med en form for rangering af dommere. Dette ud fra et simpelt
pointsystem i forhold til objektive mål. Denne opgave tog bl.a. sit udspring i ”problemer” med at
udpege dommere med de nødvendige kvalifikationer til DM.
Her skal det lige med, at FJD i februar 2013 mistede indstillingsretten af dommere til DM. Måske
en naturlig konsekvens af indstillinger af engelske dommere i 2011 og kontinentale dommere til
2012. Ændringen får gennemslag for 2014. Her bliver det Dommerudvalget, som skal fremkomme
med forslag til DJU. Dansk Breton Klubs bestyrelse skal beklage at retten er taget fra FJD, og
bestyrelsen vil vurdere, om sagen skal rejses igen.
Endelig har DJU anmodet alle specialklubber m.fl. at forholde sig til de fremlagte ideer om
omlægning af efterårets vinderklasser og DM. Der henvises til den selvstændige høring under
beretningen.
Generelt
Medlemmer
Ved udgangen af året 2012 havde Dansk Breton Klub 557 medlemmer. DBK består af 275
enkeltmedlemmer, 272 husstandsmedlemmer og 10 B-medlemmer.
Fortsat et flot medlemstal, men faldet i hvalpetillægget fra ca. 140 til ca. 115 over de sidste par år,
påvirker nu medlemstallet.
Dansk Breton Klub udgør fortsat ca. 12 % af FJD´s samlede medlemsskare.
Avl og hvalpetillæg
Der er i 2012 stambogsført 119 hvalpe. Bestyrelsen håber på, at opdrætterne har mod på at
producere lidt flere hvalpe her i jubilæumsåret.
Der er registreret 16 hunde på avlsrådets hanhundeliste. Avlsrådet har positivt noteret, at der er
anvendt en bred vifte af hanhunde, herunder har flere opdrættere taget turen til udlandet for at parre
med højtpræmierede udenlandske hunde. Det giver en god spredning.
Sundhed
I forlængelse af sidste års generalforsamling har klubbens meddelt DKK, at klubben fortsat ønsker
krav om HD-foto af forældredyr. Bretons kan nu anvendes i avlen, hvis de har en dårligere status
end HD C. Opdrætteren skal dog kunne argumentere for, at brug af avlsdyr med dårligere status end
HD C kan berige racen. Der har ikke været anvendt hunde med dårligere status end HD C i 2012.
Markprøver og særlige tiltag
VM i Hubertus - igen
I efteråret kom meddelelsen om, at Poul Valdemar Nielsen igen havde markeret sig internationalt.
Sammen med PVN´s Darwin var PVN blevet verdensmester i Hubertus. Det er snart ved at blive en
vane.
Samtidig blev Poul og Darwin verdensmester for hold, da engelsk setter Bob og Harris Jensen
ligeledes gjorde en god figur.

De to ekvipager – især Poul Valdemar – ønskes tillykke med det flotte resultat.
Generel status
Der er i 2012 været 302 starter på kvalitetsprøverne. Dette er stort set på niveau med sidste år. Der
er opnået 36 1. præmier, 36. 2. præmier og 3 3. præmier. Årets præmieringsprocent er på 24,8.
Forår
På årets Derby lykkedes det igen en breton at komme blandt de 6 placerede. Det var Stevnsåens Zita
v. Poul Vestervang, der blev 3. vinder.
Hovedprøven ved Barrit blev afviklet på fornuftig vis med gode terræner, hvor der traditionen tro
var godt med agerhøns – også selv om rapsen stod meget højt enkelte steder.
Bedste unge hund og rypevinder blev Sif v. Kenneth Thomsen. Midtvejs Zidane v. Allan Folmer
Hansen blev bedste han og hund i åben klasse om lørdagen. Elling Ås´ Smilla v. Michael
Birkelykke blev bedste tæve. Fønsvigs Darwin v. Flemming Knudsen blev igen 1. vinder på
forårsvinderklassen.
Flere bretons blev placeret på forårets vinderklasser. Ingen blev dog placeret på Forårsmesterskabet.
Efterår
Der er plads til forbedring på efterårets kvalitetsprøver. Både hvad angår de almene kvalitetsprøver
og brugsprøverne. Til gengæld markerede flere bretons sig på de fælles vinderklasse. Midtvejs Loke
v. Karsten Hinnerup blev en værdig 1. vinder på klubbens egen efterårsvinderprøve. Det lykkedes
ikke for racens repræsentanter at blive placeret på årets Danmarksmesterskab.
Klubbens Hubertusprøve blev igen afholdt på Falster. Hubertusmester blev Fønsvigs Darwin og
Flemming Knudsen.
Klubben fulgte op på den i 2011 afviklede event - DM i Hubertus for nyjægere – med to nyjægerjagter i henholdsvis Aulum og i Sakskøbing. Arrangementerne var åbne for andre hunderacer, men
kun en enkelt kleiner münsterlænder, en engelsk setter og en pointer tog i mod tilbuddet. Der er dog
ingen tvivl om, at sådanne arrangementer er vejen frem i forhold til at udbrede kendskabet til
bretons og jagten med stående hund. Det var to rigtig gode dage. Tak til Jan Nielsen og Kjeld
Rasmussen for at stille terræn til.
Apportering
Efterskudsarbejdet vægtes fortsat højt i Dansk Breton Klub. Tillykke til a-prøve vindere Liva v.
Kell Petersen, Engbjergvejs Gribben v. Steen Ulrich Petersen og Balou v. Peter Strandgaard
Rasmussen.
På B-prøverne blev der igen vist arbejde af høj kvalitet. Tillykke til Stevnsåens Delta v. Jens Frost,
Østfyns Josie v. Jørn Brænder og Richo v. Harry Jensen.
Klubbens egen mesterskabs-prøve i apportering (c-prøven) blev afholdt fantastiske omgivelser i det
jyske. Et stort tillykke til Mintos og Kjeld Kristensen, som kom i mål som 1. vinder.

Klubben har i 2012 fået uddannet to apporteringsdommere – Bent Olsen og Kell G. Petersen. Stort
tillykke til de to herrer, som nu kan aflaste os andre.
Udstillinger
Klubben har i år afholdt 2 udstillinger. På FJD-udstillingen på Fyn deltog 24 bretons. Dommer var
Knud V. Jensen, som kørte en hård, men retfærdig, linje på dagen.
14 bretons deltog på udstillingen i de Nordjyske, hvor Mogens Langvad dømte sin sidste prøve. Der
skal her lyde en stor tak til Mogens for hans engagerede arbejde med at dømme bretons.
Mogens afløses nu af Winnie Beuchert Larsen, der bestod sin eksamen på FJD-udstillingen. Winnie
fik debut på vinterudstillingen i Fredriks. Winnie ønskes held og lykke med sin dommergerning.
Jubilæumsåret 2013
Skitsen til jubilæet er klar. Der er lavet aftaler af praktisk karakter, fransk udstillingsdommer er
inviteret og på plads, terræner lørdag og søndag ser ud til at flaske sig. Selv en skydebane har vi fået
stillet til rådighed.
Når hovedprøven er godt afsluttet vil koordinationsudvalget ved Kell Petersen og Søren Mark
Jensen sætte ild under kedlerne.
Koordinationsudvalget er fortrøstningsfuld i forhold til selve jubilæumsarrangementet, men der skal
her lyde en opfordring til, at alle tænker gode og konstruktive tanker om at præsentere bretons
lokalt og globalt. Herunder også at deltage aktivt i dette arbejde. Jubilæet giver basis for
ekstraordinært at præsentere og udbrede kendskabet til bretons.
Jubilæet afholdes i dagene fredag den 27. til søndag den 29. september 2013 – men jubilæet kan
gerne fejres hele året.
Afslutning
I november 2012 udtrådte Torben Andreasen af bestyrelsen. Bestyrelsen beklager dette skridt, og
som en personlig formandskommentar skal det her fremhæves, at Torben har været en god
sparringspartner omkring problematiske emner, hvor Torben har medvirket til, at bestyrelsen er
landet solidt med begge ben på jorden. Torben skal have tak for det arbejde han har lagt i
bestyrelsen, og det er rart at vide, at Torben stadigvæk er med på sidelinjen i FJD-sammenhæng.
Peer Bæch-Laursen meddelte allerede i sommers, at han mente, at han havde udstået sin værnepligt.
Peer har gennem årene arbejdet utroligt loyalt for Dansk Breton Klub og dets medlemmer. Peer har
evnen til at lytte og spørge ind på de rigtige tidspunkter. Vi håber, at vi fortsat kan trække på Peer i
forskellige sammenhænge, og kender vi Peer ret, så er han på vej op i 5. gear med sin nye hvalp.
Held og lykke med den.
På bestyrelsens vegne skal der lyde en stor tak til alle dem, som får maskineriet til at køre. Klubbens
størrelse og succes med at udbrede bretons til den danske jæger står og falder med klubbens
frivillighedskultur, der især via aktivitetsudvalgene favner bredt. Det skal vi passe på. En særlig tak
skal selvfølgelig tilgå prøveledelsen for årets hovedprøve i 2012 – prøveleder Flemming Malte
Sørensen og prøvekoordinator Jens Stenhøj Jørgensen.

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.
På bestyrelsens vegne
Søren Stenhøj
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Beretning 2012
Bilag
DBK's hovedprøve 2012 - kvalitetsklasser
Unghunde
Sif v. Kenneth Thomsen 1. pr.
Stevnsåens Zita v. Poul Vestervang 1. og 2. pr.
Aulumboens D. Jeppe v. Per Iversen 1. pr.
Elling Å´s Vilma v. Michael Birkelykke 1. pr.
Engbjergvejs Fanch v. Asger Bak 1. pr.
Stenhøj Ronja v. Aage Stenhøj Jørgensen 1. pr.
Emma v. Marianne Olesen 2. g 3. pr.
Balou v. Peter Strandgaard Rasmussen 2. pr.
Aulumboens Fie v. Jan Nielsen 2. pr.
Åben Klasse
Midtvejs Zidane v. Allan Folmer Hansen 1. pr.
Elling Å´s Smilla v. Michael Birkelykke 1. og 2. pr.
Engbjergvejs Aggi v. Asger Bak 1. pr.
Stenhøj Noah v. Jens Stenhøj Jørgensen 1. pr.
Stenhøj O Dina v. Jesper Larsen 1. pr.
Stevnsåens Delta v. Jens Frost 2. pr.
Facco De La Malbirado v. Jens Hansen 2. pr.
Aulumboens Basil v. Peer Bæch-Laursen 2. pr.
Gribskovens Cæsar v. John Hjernø 2. pr.
PVN´s Cero v. John Kjærgaard 2. pr.
Aulumboens Cliff c. Anne E Krogh 2. pr.

DBK's hovedprøve 2012 - Vinderklasse
1. vinder HP Fønsvigs Darwin v. Flemming Knudsen
2. vinder Midtvejs Loke v. Karsten Hinnerup
3. vinder Aulumboens B Pepsi v. Jan Nielsen
4. vinder Fønsvigs Da Vici v. Thomas Klit
5. vinder Loui v. Allan Folmer Hansen
6. vinder Elling Å´s Smilla v. Michael Birkelykke

DKK´og DJ´ss forårsvinderklasser
Zago v. Bjarne Nørhave 2. vinder (DJ)
PVN´s Cero 3. vinder HP (DKK)
Zago v. Bjarne Nørhave 3. vinder (DKK)
Aulumboens Pepsi v. Jan Nielsen 5. vinder (DKK)
Loui v. Allan Folmer Hansen 6. vinder (DJ)

Dansk Jagthunde Derby
Stevnsåens Zita v. Poul Vestervang 3. vinder

DBK´s Hubertusprøve
1. vinder Fønsvigs Darwin v. Flemming Knudsen
2. vinder Stevnsåens Delta v. Jens Frost

DBK´s event Hubertus for nyjægere
Midtvejs Alicia v. Jens Christian Kjær (Aulum)
Stevnsåens Delta v. Jens Frost (Lolland)
DBK´s efterårsvinderklasse
1. vinder Midtvejs Loke v. Karsten Hinnerup
2. vinder Stenhøj Noah v. Jens Stenhøj Jørgensen
3. vinder PVN´s Darwin v. Poul Valdemar Nielsen
4. vinder Printz v. Per Iversen
5. vinder Stevnsåens Mirell v. Thomas Stenbæk

Fælles efterårsvinderklasser
DKK Vest
3. vinder Engbjergvejs Aggi v. Asger Bak
FJD Vest
2. vinder HP Elling Å´s Smilla v. Michael Birkelykke
DKK
2. vinder Asta v. Kenneth Schultz
6. vinder Stevnsåens Delta, Jens Frost

Danmarksmesterskabet
Ingen placerede

Hædersbevisninger

Verdensmesterskab i Hubertus

Sif, Kenneth Thomsen modtog Rypen, bedste unge
hund og pokal som bedste unge tæve
Aulumboens D Jeppe bedste unge han
Stevnsåens Zita næstbedste unge hund og
Solvigpokalen
Elling Å´s Villa v. Ole Jacobsen Tikka-pokalen
Midtvejs Zidane v. Allan F. Hansen bedste han og
bedste åben klasse hund
Ellingås Smilla, Michael Birkelykke, Bedste tæve ÅK
Bente Lemvighs Mindepokal ej uddelt

PVN´s Darwin v. Poul Valdemar Nielsen

Bedste unge hund og Årets hund 2011
Midtvejs Zidane v. Allan Folmer Hansen
Engbjergvejs Aggi v. Asger Bak

DBK´s apporteringsprøver
Sjælland
A-prøve
Liva v. Kell G Petersen bedste hund og talentfløjte
Jaques v. Allan Rasmussen 2. bedste
B-prøve
Stevnsåens Delta v. Jens Frost bedste hund
Liva v. Kell G. Petersen 2. bedste hund

Dansk Breton Klub
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Fyn
A-prøve
Engbjergvej Gribben v. Steen Ulrich Petersen
B-prøve
Øtsfyns Josie v. Jørn Brænder
Jylland
A-prøve
Balou v. Peter Strandgaard Rasmussen bedste hund
Aulumboens Gambler v. Kurt Kjærsgaard 2. bedste
hund
B-prøve
Richo v. Harry Jensen bedste hund
Mintos v. Kjeld Kristensen 2. bedste hund
Mesterskabsprøven
1. vinder Mintos v. Kjeld Kristensen
2. vinder Richo v. Harry Jensen
3. vinder Djack v. Oluf Søndergaard
4. vinder Stevnsåens Delta v. Jens Frost

DBK´s udstillinger
FJD
Cheick DK12330/2011 v Ida Eiersted Very Good
1. vinder junior hanner.
Østfyns Kingo DK17956/2010 v. Mogens Andersen
Excellent 1. vinder ÅK hanner, BIR
Midtvejs Loke DK 23295/2009 v. Karsten Hinnerup
Excellent, 1. vinder BK hanner,
Emma DK 04324/2011 v. Marianne Olesen Very
Good 1. vinder juniorklasse tæver
Midtvejs Lutece DK23293/2009 v. Peter Gam
excellent 1. vinder ÅK tæver,
Aulumboens B-Pepsi DK21211/2008 v. Jan Nielsen
1. vinder BK tæver, BIM
Nordjylland
Cadeau Bâti v. Pernille Hansen Excellent 1. vinder
juniorklasse hanner
Balder DK04321/2011 v. Lars Andersen Excellent, 1.
vinder ÅK hanner BIM
Facco De La Malbirado DK02637/2011 v. Anni
Hansen Excellent, 1. vinder BK Hanner
Benna DK08747/2011 v. Anni Hansen Very Good 1.
vinder juniorklasse tæver,
Engbjergvejs Freya DK09474/2010 v. Bjarne
Strømgaard Ecellent 1. vinder ÅK tæver BIR
Dixi DK11423/2008 Excellent 1. vinder BK tæver,

Registrerede engelske hvalpe 2012
Hundeweb
Registrerede hvalpe
2012
Breton

2011 Forskel

119

113

Engelsk setter

78

71

+7

Gordon setter

50

67

-17

Irsk setter

32

50

-18

103

87

+16

Pointer

i alt

382

388

+6

-6

Markprøvestatistik
Præmieringsprocent 2012
Præmieringsprocent 2011
Præmieringsprocent 2010
Præmieringsprocent 2009
Præmieringsprocent 2008
Præmieringsprocent 2007
Præmieringsprocent 2006

24,8 af 302 starter
25,0 af 316 starter
25,0 af 252 starter
27,4 af 252 starter
23,3 af 283 starter
28,9 af 284 starter
28,7 af 230 starter

Nøgletal HD
HD-gennemsnit 2012
HD-gennemsnit 2011
HD-gennemsnit 2010
HD-gennemsnit 2009
HD-gennemsnit 2008
HD-gennemsnit 2007

2,16
2,64
2,05
2,80
2,72
2,61

