Dansk Breton Klub
Beretning for året 2017

Indledning
Ved indgangen til 2017 havde en mand gennem et par år gået og overvejet, om ikke det var på tide at
droppe konen. Hun var til tider lidt urimelig, når hun kritiserede sin mand i forskellige sammenhænge. Og,
når han sent om aftenen sad og legede med tal i forbindelse med at få husholdningsbudgettet til at hænge
sammen, synes han, at hun blev dyrere og dyrere i drift. Specielt hvis han satte kroner og ører på den tid,
han selv brugte på hende.
Nu var det en stor beslutning at lade sig skille, så han ville godt lige vende det med sin svoger. Svogeren
syntes også, at konen var lidt til besvær, og konen havde ifølge svogeren åbenbart held med at tørre
alskens regninger af på denne, når der var særlige familiearrangementer. Det mente svogeren i hvert til
fald.
Manden – assisteret af sin svoger - valgte til sidst at indkalde konen til møde på fremmed grund. Kunne de
ikke stoppe deres ægteskab, og indgå i et anderledes parforhold? Altså, andre partnere, men så alligevel
have noget sammen?
Konen undrede sig. Hun synes nu, at hun altid var villig til at bistå manden på alle leder og kanter, og hun
havde svært ved at se, at hun var specielt dyr i drift. Manden kørte fx altid på 1. klasse, mens hun købte
billetter til 2. klasse.
Manden og svogeren var lidt beklemt ved situationen, så de – mand, svoger og kone – kunne jo udarbejde
et lidt sofistikeret købmandsregnskab, der til fulde ville påvise, at hun var dyr i drift. Mand og svoger skulle
bare lige rette lidt til i husholdningsbudgettet og overslaget over den sidste fætter-/kusinefest. Var det ikke
en god ide?
Rygtet om det planlagte brud spredte sig stille og roligt ud blandt familiens medlemmer og bekendte. Alle
rystede på hovedet, og sagde højt: Hold kæft, hvor er det dumt.
Til sidst blev manden banket på plads af gode venner, og manden kom luskende tilbage for at fortsætte sit
ægteskabelige samliv med konen. Ingen undskyldning, ingen blomster – blot i et stille håb om, at samlivet
ville fortsætte som om intet var hændt.
Problemet var blot, at konen, sammen med udvalgte venner og bekendte, havde set nye muligheder, så
måske var det en god ide at vinke farvel til den til tider noget selvfede mand. Tid til at bryde op og leve sit
eget liv.
Sporadiske øvelser a la parterapi o.l. blev foreslået, og her ved indtræden i det nye år, skal det blot
konstateres, at der er nedsat diverse støttegrupper, hvor interessen for et fortsat ægteskab ikke er direkte
målbart.
Svogeren – han vil vist gerne være sammen med konen, som nu ville tage ansvar for alle familiefester, vask
af undertøj og meget andet.
Se, det var en lille historie fra det virkelige liv, men det har da ikke noget med os at gøre ?

Nu til vores verden, eller …………………………………………….
DJU
Sidste år var følgende medtaget i beretningen for 2006:
”Dansk Breton Klubs bestyrelse har gennem flere år bakket op om konstruktionen DJU. DJ repræsenterer
brugerne, DKK er tilsynsførende FCI-myndighed, og FJD er den, som skal levere varen i form af gode stående
jagthunde. Hvor svært kan det være?
Er tiden inde til, at DBK skal ændre holdning til denne konstruktion, og undsige dette historiske samarbejde,
som har sikret gode avls-/kvalitetsprøver, dommeruddannelser m.m. gennem tiderne?”
Det er det, som har været på dagsordenen i 2017, og hvor både DKK og FJD har besluttet at opsige
overenskomsten bag DJU. Det betyder, at DJU er nedlagt med udgangen af 2018. Dette efter mere end 75
års virke. Medmindre overenskomsten genetableres.
Alt dette sker efter flere års uro i DJU og i DJ´s bagland med tilhørende trakasserier i FJD. Bestyrelsen skal
her undlade at pege fingre og placere skyld og lignende.
Status er, at der arbejdes med at fremlægge et oplæg til behandling blandt alle parter – DJ, DKK og alle
specialklubber i FJD. Det nuværende oplæg indebærer
DJU nedlægges
FJD nedlægges og overdrager alle aktiviteter inkl. formue til en ny organisation.
Specialklubber udgør et ”bestemmende” repræsentantskab for en ny organisation.
Der etableres en bestyrelse bestående af 2 repræsentanter fra DJ, 2 fra DKK og formandskabet for
Specialklubberne.
Organisationen skal ledes af en formand, som ikke har tillidshverv i en af specialklubberne.
Formanden vælges af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen.
Økonomien skal hænge sammen via prøver og indskud fra klubberne, DJ og DKK.
Hvad mener bestyrelsen i Dansk Breton Klub?
Processen har ikke været tilfredsstillende, og der har været mange mystiske mellemregninger undervejs.
Men, bestyrelsen er enige om nedenstående udsagn:
En ny organisation skal kunne samle specialklubberne, DKK og DJ i et konstruktivt samarbejde, hvor de
enkelte deltager kender deres rolle.
DBK ønsker fortsat et godt og formelt samarbejde med DJ og de lokale foreninger. DJ er den største
sammenslutning for danske jægere.
Såfremt DJ af forskellige årsager ikke er en del af fremtiden, vil DBK arbejde for, at en ny organisation
anerkendes som en jagtlig organisation.
DBK anerkender, at de samarbejdende parter ved simple omlægninger kan smidiggøre, billiggøre og
rationalisere de samlede omkostninger i det kendte DJU, DJ og DKK!
DBK kan ikke acceptere yderligere omkostninger ved deltagelse i den nye organisation.
DBK vil i lighed med øvrige store klubber arbejde for, at vedtægterne i sin endelige udformning tager
hensyn til både den enkelte klubs størrelse og øvrige almene demokratiske spilleregler, som kan skabe
respekt om en ny sammenslutning.

Alternativt fastholdes DJU, hvor alle parter forpligter sig til at modernisere denne organisation og
genfinde de enkelte interessenters rolle i et fremtidigt frugtbart samarbejde.
Nu må vi se hvad tiden bringer, men det er selvfølgelig lidt underligt at stå på en generalforsamling og ikke
være mere præcis.
Medlemmer og indflydelse
Vi er ved årets udgang ca. 450 medlemmer. Det faldende medlemstal hænger især sammen med det
faldende hvalpetillæg.
Avl og hvalpetillæg
Der er i 2017 stambogsført 89 breton´s fra 16 kuld. Tallet må godt stige de kommende år.
Der er registreret 14 hunde på avlsrådets hanhundeliste.
Sundhed
Der er ikke sket væsentlige afvigelser i klubbens HD-tal. Klubben er fortsat tæt på B.
Markprøver og særlige tiltag
Generel status
Der er i 2017 været ca. 251 starter på kvalitetsprøverne inkl. brugsprøverne. Starterne er fordelt på 26
hanner og 49 tæver – i alt 75 hunde. Det er et markant fald fra 2016.
Der er opnået 34 1. præmier, 18 2. præmier og 5 3. præmier. Årets præmieringsprocent er på 22,7 %,
hvilket også er et fald målt i forhold til 2016. Gennem et par år, har præmieringsprocenten været svingende
– ikke kun for bretons.
Forår
På hovedprøven stiftede klubben bekendtskab med Faxe Vandrehjem. Det var helt perfekt. Tak til dem som
fik ideen, og der skal også sendes en hilsen til vandrehjemmet.
Der var pænt med fugle alle 3 prøvedage på stort set alle terræner.
Bedste unge hund og rypevinder med 1. præmie blev Lilli du Bois Courcol v. Thorbjörn Rantanen LundNielsen. Kenzo v. Thomas Klit blev bedste åben klasse hund. Grand's Uniq Itro v. Jens Hansen blev 1. vinder
på klubbens forårsvinderklasse.
Ingen bretons blev placeret på Derbyet.
Ingen bretons blev placeret på forårsmesterskabet.
Efterår
Efteråret var lidt stille i forhold til resultater på alle kvalitetsprøverne inkl. brugsprøver.
Engbjergvejs Fanch v. Asger Bak blev en flot vinder af klubbens veltilrettelagte efterårsvinderklasse.
Engbjergsvej Fanch blev samtidig jagtchampion
2 bretons kvalificerede sig til DM, hvor begge hunde - Engbjergvejs Fanch v. Asger Bak og Grand's Uniq Itro
v. Jens Hansen - blev placeret som henholdsvis 4. og 6. vinder.

Desværre blev der ingen Hubertusmester i 2017, da prøven måtte aflyses på grund af for lille tilslutning.
Apportering
Der er stadigvæk stor opbakning til træning og klubbens apporteringsprøver.
På den jyske prøve blev Malthe v. Jørgen Berdin bedste hund på a-prøven. Lady Du Fief Des Kallistos v.
Peter Strandgård var eneste hund, der bestod B-prøven med en 2. præmie. Gribskovens Bertha v. Søren
Stenhøj tog sig af pokalen på a-prøven på Sjælland. Jørlundes Happy og Bent Olsen tog sig af B-prøven. På
Fyn blev Grands Uniq Luke v. Jan Larsen vinder på a-prøven. Gribskovens Cæsar v. John Hjernø tog sig af Bprøven.
Mesterskabsprøven i apportering blev afholdt i januar 2018. Ritta ejet og ført af Torbjörn Lund-Nielsen blev
1. vinder.
Udstillinger
Klubben har igen i år afholdt 2 udstillinger samt èn i Fredriks. På FJD-udstillingen på Fyn deltog 25 hunde.
Her blev Lady du Fief des Kallistos BIR. I det jyske deltog 19 hunde. Her blev Klaphattens Dudi BIR.
Kvaliteten er fortsat på et yderst fornuftigt niveau.
Den nære omverden
Den nye organisation har fyldt en del i det forløbne år, og det er især dette, bestyrelsen ønsker en drøftelse
om i forlængelse af beretningen.
Formanden har i årets løb deltaget i en arbejdsgruppe, som har haft til opgave et digitalisere Fælles
Markprøveregler til gavn for brugerne. Oplægget er godkendt i DJU, og forventes indarbejdet i 2018.
Formanden har i efteråret ligeledes deltaget i arbejdet med at synliggøre forretningsgange og økonomi for
prøveafvikling i regi af FJD, DKK, DJ og DJU. Dette har været med til på reel vis at synliggøre potentialet for
en ensretning af dette område. Altså, en rigtig analyse.
Formanden har deltaget i forretningsudvalget i FJD. Der skal være nyvalg i maj 2018.
DBK internt og Klubben i øvrigt
Der er fortsat god gang i aktivitetsudvalgene, hvor det er glædeligt at se et fortsat stigende antal deltagere.
Der arbejdes lokalt på etablering af en form for mentorordning.
Klubben har deltaget i den traditionsrige jagtmesse i Odense. Tak til Torben Andreasen for at styre dette.
Der skal etableres flere tilbud fra klubben til den danske jæger. I 2017 blev der afholdt en flot ny- og
ungjægerjagt i Borreby Gods roer.
Bestyrelsen skal opfordre alle til at melde sig ind i kampen med en jagtevent, så bare ring til et
bestyrelsesmedlem, og så finder vi ud af det.
Afslutning
DBK´s bestyrelse er af den opfattelse, at den stående hund fortsat har en stor fremtid, som en af jægerens
foretrukne jagthunde. Derfor skal bestyrelsen opfordre alle medlemmer til at arbejde for et godt og
konstruktivt samarbejde mellem specialklubberne, DJ og dens jagtforeninger og andre gode og relevante
samarbejdspartnere.

På bestyrelsens vegne skal der igen i år lyde en stor tak til alle dem, som får maskineriet til at køre. En
særlig tak skal selvfølgelig tilgå prøvelederen for beretningsårets hovedprøve i 2017 – Claus Nielsen godt
suppleret af Lissi Rasmussen.
Tak til klubbens sponsor Dogproff og andre gode støtter og samarbejdspartnere af klubben.
Selv om det først træder i kraft nu, så tak til Lasse Iversen for at træde til som lokalredaktør af Jagthunden.
Et job, som formanden har vikarieret på i 2017.
Tak til alle tillidsvalgte og især tak til alle klubbens medlemmer for den store opbakning til årets mange
aktiviteter.
Det var så bestyrelsens beretning, og så må se hvordan det i det nye år går med Dansk Breton Klub, konen,
manden og svogeren.
Sandby, den 28. marts 2018
På bestyrelsens vegne
Søren Stenhøj

