Dansk Breton Klub
Beretning for året 2018
Indledning
Sidste års beretning blev indledt med en lille historie omkring en skilsmisse. Måske mellem DJ og FJD. Sådan
gik det ikke helt, men det blev til et mærkeligt fornuftsægteskab. Værdien af dette, kan vi kun gisne om.
Det er dog formandens helt klare opfattelse, at det nye SJD, som er en afløser for både DJU og FJD, er en
hybrid.
DJU – farvel min ven
Efter 80 år på bagen, så blev DJU aflivet med virkning fra den 31. december 2018. Hvorfor, har mange
spurgt til? Det er svært at svare på. Nå ja, der skulle ryddes op i økonomien i prøvesystemet, som åbenbart
var blevet for dyrt i de samarbejdende organisationer. Kvalitetsprøver, vinderklasser m.m. skulle
administrativt strømlines og rationaliseres. Hvad er fakta? Det vides ikke helt.
I forhold til DJ’s deltagelse i DJU, har der gennem en del år været mange meninger og holdninger til DJ´s
rolle. Primært negative. Der er dog ingen, som har været i stand til at komme med væsentlige eksempler
på, hvor det er, at DJ har haft en negativ indflydelse på racerne, prøveregler m.m. Der var vist noget med et
ekstra stenkast på en apporteringsprøve! Så måske handler det i sidste ende om personer og attituder.
Det skal endnu engang fremhæves, at sammenslutningen DJU, bestående af specialklubber af stående
jagthunde, de danske jægere via DJ og overmyndigheden DKK, fortsat af DBK’ s bestyrelse anses som en
rigtig god ide. Og, dette samarbejde kunne og kan gerne justeres og moderniseres. Det bliver så pt. ikke
tilfældet.
DJU har stået for at sikre kvaliteten i det arbejde, som henhører under vores avlsprøver og
konkurrenceprøver. Det forventer man, at det fremadrettet kan sikres med færre penge og ressourcer.
Det skal afslutningsvis blot noteres, at ingen organisation med deltagelse i DJU har formået at lukke
butikken ned med så meget som en tak til denne historiske organisation, som må tages til indtægt for en
struktureret dommeruddannelse og et gennembearbejdet prøvesystem, som vores avl brugsmæssigt og
kvalitetsmæssigt bygger på. Det er direkte pinligt.
Fra DBK skal der her lyde en tak til alle som i DJU-sammenhæng gennem årene har bidraget til et
velfungerende prøvesystem.
SJD og fremtiden
Skal hele historien skrives, så bliver det for langt og uoverskueligt. Så her et par ultra korte noteringer.
SJD blev i foråret 2018 stiftet af samarbejdspartnerne i DJU. Der henvises til hjemmesiden, som langt og
længe er kommet op.
Der rykkes lidt rundt på repræsentationerne kendt i DJU i forhold til bestyrelsespladser, og FJD indgår nu
som en del af et repræsentantskab.
Alt forventes stort set at fortsætte som tidligere, men med en anden økonomi og ressourcefordeling.
Det kan oplyses, at DJ menes at spare over ½ million kroner. DKK ca. 300.000 – selv om formand Jørgen
Hindse Madsen har oplyst et beløb i nærheden af ½ mill.

De to parter – DJ og DKK - kan nu nøjes med at indskyde 2 x 25.000.
Specialklubberne indskyder pt. deres normale kontingenter til FJD. Og, det er også specialklubberne, som
hænger på alle ekstraregninger.
Udgifterne forventes dækket af ovenstående samt et væsentligt forbedret prøveregnskab med nye skarpe
retningslinjer for prøveafholdelse.
Det er for formanden i DBK fortsat uklart, hvordan prøverne fremadrettet arrangeres af de deltagende
organisationer. Men, det skal oplyses, at flere specialklubber har arbejdet for, at der arrangeres flere
prøver i klubregi – også om efteråret. Prøveøkonomien i specialklub-regi tilgår den arrangerende klub! En
farlig vej, da en hund kun kan stille på en prøve!
Pointen er her, at enten er vi sammen for at styrke hinanden, eller også skal vi gå hver sin vej!
Det er formandens opfattelse, at der mangler sammenhængskraft i den nye organisation. Derfor skal der
ske et eller andet.
Det må beklageligvis meddeles, at formandens oplevelse af samarbejdet med ledende kræfter i DJ er, at
DJ´s ledelse optræder inkompetent, arrogant og omgår sandheden på en yderst lemfældig måde. Det skal
ændres, hvis der skal findes et frugtbart samarbejde!
Såfremt bestyrelsen (og generalforsamlingen) bifalder det, så vil formanden foreslå, at DJ udtræder af SJD
med udgangen af 2019. Og, at der indledes drøftelser med DKK om dens fremtidige rolle i samarbejdet.
Såfremt parterne efterfølgende ønsker at drøfte en ny organisation med et ordentligt og værdifuldt
indhold, så kan DBK kun bifalde dette. Vi ønsker gerne et godt samarbejde med de lokale jagtforeninger,
men ikke for enhver pris.
Medlemmer og indflydelse
Vi er ved årets udgang ca. 400 medlemmer. Det faldende medlemstal hænger fortsat sammen med det
faldende hvalpetillæg samt en lidt langsom opfølgning på nye medlemmer. Bestyrelsen er tryg ved, at
Benny Kuhlmann har overtaget hvervet som medlemsregistrator og i år bliver kasserer.
Avl og hvalpetillæg
Der er i 2018 stambogsført 72 breton´s fra 16 kuld. Det er langt fra godt.
Der er registreret 10 hunde på avlsrådets hanhundeliste.
Bestyrelsen drøftede i sommers DKK´s etiske regler for matadoravl o.a., og disses betydning for
godkendelse af parringer i DBK-regi. På baggrund af en dialog med DKK besluttede bestyrelsen, at
hanhunde, der modtager en advarsel fra DKK, ikke kan stå på hanhundelisten, såvel som tæver ikke kan få
godkendt en parring i DBK-regi. Bestyrelsen har redegjort for dette på hjemmesiden.
En ejer af en hund på hanhundelisten har fået en påtale af bestyrelsen for at parre med en ikke HDfotograferet tæve.
Sundhed
Der er ikke sket væsentlige afvigelser i klubbens HD-tal. Klubben er fortsat tæt på B og lidt under.

På en forespørgsel fra bestyrelsen har DKK oplyst, at DKK dispenserer ved stambogsføring af hvalpe af
forældredyr uden HD-foto før parring. Dette såfremt HD-status ikke ville give anledning til at godkende
parringen i DKK-regi. Bestyrelsen har måttet tage det til efterretning.
Markprøver
Generel status
Der er i 2018 været ca. 255 starter på kvalitetsprøverne inkl. brugsprøverne. Starterne er fordelt på 31
hanner og 43 tæver – i alt 74 hunde. Det er det samme som i 2017.
Der er opnået 24 1. præmier, 33 2. præmier og 1 3. præmier. Årets præmieringsprocent er på 22,7. Det er
vel ok, den meget kolde forår taget i betragtning.
Forår
Hovedprøven foregik i nye og perfekte rammer (Korning Kro) omkring Horsens. Prøven forløb perfekt med
31 præmieringer.
Stort tillykke til Torbjörn Rantanen-Lund Nielsen, der med Enya i 2018 (og tidligere Karla i 2017/16) for
tredje år i træk vandt Rypen. Den blev vundet til ejendom, men Torbjörn har udsat den igen igen som evig
vandrende. Tak til Torbjörn for denne gave. Enya blev bedste unge hund og tæve. Stenhøj Sako v. John
Madsen blev bedste unge han og samtidig anden bedste unge hund.
Engbjergsvejs Klip v. Asger Bak blev bedste hund i åben klasse og bedste tæve. Breton Banden Sumik v.
Jesper F. Larsen fik tildelt Tikka-pokalen efter 2 gode dage på marken. Et stort talent. Gribskovens Chilli v.
Christian Sachse Olesen og Kühlmanns Aggi v. Benny Kühlmann bejlede til Bente Lemvighs Mindepokal, som
Chilli vandt efter lodtrækning. Vinderklassen blev vundet af Standbys Anoq v. Jan Larsen.
Kenzo v. Thomas Klit blev forårsmester. Stort tillykke.
Efterår
Athos og Poul Valdemar Nielsen blev en flot vinder af klubbens veltilrettelagte efterårsvinderklasse.
5 bretons deltog på årets Danmarksmesterskabet. Egsgårds Tjalfe blev 5. vinder.
Desværre blev der ingen Hubertusmester i 2018. Prøven måtte aflyses, da prøvelederen kom galt afsted
dagen inden prøven.
Apportering
Der er stadigvæk stor opbakning til træning og klubbens apporteringsprøver.
På den jyske prøve blev Grand's Uniq Mabelle bedste hund på a-prøven. Klaphattens Balou v. Peter
Strandgård vandt B-prøven. På Fyn blev Østfyns Aya v. Jørn Brænder vinder af a-prøven. Lester med Jørgen
Berdin vandt B-prøven. På Sjælland vandt Sigga v. Anne Blom Olsen a-prøven. Jørlundes Happy v. Bent
Olsen B-prøven.
Mesterskabsprøven i apportering blev vundet af Jørlundes Happy v. Bent Olsen. Bestyrelsen har gennem et
par år arbejdet med prøvereglerne, og de foreligger i udkast. Bestyrelsen har sammen med prøveleder
Aage Stenhøj Jørgensen også konstateret, at det de sidste par år har været svært at fylde op med alle 12
deltagere, og flere deltagere har været ”reserver”. Bestyrelsen skal snarest forholde sig til præmisserne for
afholdelse af denne prøve. Den kan fx gå på skift mellem landsdelene. Under alle omstændigheder bør vi
arbejde for, at apporterings-disciplinerne holdes i hævd i Dansk Breton Klub.

Udstillinger
Klubben har igen i år afholdt 2 udstillinger samt èn i Fredriks. På FJD-udstillingen på Fyn deltog 21 hunde.
Her blev Klaphattens Dudi BIR. I det jyske deltog 20 hunde. Her blev Levis BIR.
Kvaliteten er fortsat på et yderst fornuftigt niveau.
Den nære omverden
Arbejdet i FJD/SJD har været yderst krævende. Og, som det ses på regnskabet, så er især mødeudgifterne
og repræsentationen steget væsentligt i det sidste år. Det kommer bestyrelsen til at se på.
DBK er kommet på facebook, og ønsker aktive medlemmer at overtage denne, og gøre siden til en
væsentlig mere interaktiv side, så meld jer.
Samarbejdet i AISEC v. Poul Valdemar Nielsen
Poul får ordet.
DBK internt og Klubben i øvrigt
Aktivitetsudvalgene er fortsat utrolig aktive. Midtjylland har også en del tilbud. Der arbejdes fortsat lokalt
på etablering af en form for mentorordning. Dette er nu igangsat på Sjælland.
I forlængelse af sidste års hovedprøve har bestyrelsen indledt en drøftelse omkring propositioner for de
gamle pokaler. Pt. har det medført en justering i forhold til Bente Lemvighs mindepokal.
Klubben har deltaget i den traditionsrige jagtmesse i Odense. Tak til Torben Andreasen for at styre dette.
I 2018 blev der afholdt en ny- og ungjægerjagt på Falster. Et potentiale, som bør dyrkes mere.
Bestyrelsen skal fortsat 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.
Det skal lige nævnes, at bestyrelsen begik en fodfejl sidste år, da Claus Raahauge ikke blev sat til valg. Claus
opstilles derfor for en et-årig periode, så formalia bringes i orden.
Afslutning
DBK´s bestyrelse er noget betænkelig ved det nye SJD. Det skyldes, at konceptet bygger på hundeførernes
præmisser og ikke specialklubbens og dermed racens præmisser. Nu må vi se, hvad fremtiden bringer.
På bestyrelsens vegne skal der lyde en stor tak til alle dem, som får maskineriet til at køre. En særlig tak skal
selvfølgelig tilgå prøvelederen for beretningsårets hovedprøve i 2018 – Peer Bæch-Laursen.
Tak til klubbens sponsor Prof.dog og andre gode støtter og samarbejdspartnere af klubben.
Tak til alle tillidsvalgte og især tak til alle klubbens medlemmer for den store opbakning til årets mange
aktiviteter.
Vi har i året sagt farvel til Søren Rebsgaard, som i 2017 fik klubbens hædersbevisning, og klubbens
mangeårige medlem og aktive markprøvedommer Kurt Kjærsgaard. Ære være deres minde.

Frede Nielsen har valgt at lade sig pensionere som prøveleder på Fyn. Frede fik i 2018 DJ- nålen for lang og
tro tjeneste. Samme hæder er også tilgået Claus Nielsen og Søren Stenhøj i forbindelse med nedlukningen
af DJU.
Vi skal sige farvel til et par markante personligheder. Torben Andreasen har valgt at stoppe som
udstillingsansvarlig for FJD-udstillingen. Tak for det store arbejde.
Kasserer Marianne Kjeld Jensen overdrager nu tjansen til Benny Kuhlmann. Tak for indsatsen til Marianne.
Winnie Beuchert har meddelt, at hun stopper med avlsrådet. Det efterlader klubben lidt i et tomrum, og
bestyrelsen vil snarest melde ud, hvordan den ønsker at tackle dette.
Vi skal også på udkig efter en ny webmaster, da Lene Mortensen har kastet sin kærlighed på
bestyrelsesarbejdet for Dværgpinchere.
Endelig skal det oplyses, at formanden har indledt drøftelser med den øvrige bestyrelse om at overdrage
posten som formand til en anden på generalforsamlingen i 2020. Formanden mangler for nuværende lige
de sidste kræfter i dagligdagen til at varetage hvervet på ordentlig vis.
En ordentlig mundfuld, men mon ikke vi klarer det sammen. Det er enhver forenings pligt til stadighed at
sikre et vedvarende generationsskifte.

Vi skal se fremad.
Sandby, den 1. april 2019
På bestyrelsens vegne
Søren Stenhøj

