Dansk Breton Klub
Bestyrelsens beretning 2013 - forkortet
Medlemmer og indflydelse
Ved indgangen til året 2013 havde Dansk Breton Klub 557 medlemmer. Et faldende hvalpetillæg
over årene, gør så småt gør sit indhug i medlemsskaren, og samtidig med et meget lavt hvalpetillæg
i 2013, tyder det på, at det fortsat falder lidt. Vi er ca. 500 medlemmer ved indgangen til 2014.
Avl og hvalpetillæg
Der er i 2013 stambogsført ca. 80 breton´s. Der er registreret 16 hunde på avlsrådets hanhundeliste.
De afholdte medlemsmøder omhandlende avl i 2011 samt de efterfølgende møder i januar 2014 har
for nuværende ikke givet bestyrelsen anledning til at fremsætte ændringsforslag til dette område.
Bestyrelsen vil dog arbejde videre med de meldinger, der fremkom på møderne, og så må vi se, om
det giver anledning til forslag i 2015.
Sundhed
Bretons er fortsat underlagt et krav om HD-fotografering samt maksimalt HD-status C i avlen. En
opdrætter kan ansøge om at bruge HD-hunde, såfremt brugen kan forbedre forhold i racen. Dette
indtil DKK udstikker andre regler.
Bestyrelsen er blevet opfordret til, at den drøfter fastlæggelse af HD-index for udenlandske hunde
med DKK.
Markprøver og særlige tiltag
Generel status
Der er i 2013 været 341 starter på kvalitetsprøverne. Det høje tal skyldes især jubilæet. Starterne er
fordelt på 45 hanner og 57 tæver – i alt 102 hunde. Der er opnået 28 1. præmier, 38 2. præmier og 2
3. præmier. Årets præmieringsprocent er på 20 %. Den lave præmieringsprocent skyldes dels et
meget koldt og tørt forår og dels, at en del utrænede hunde stillede i forbindelse med jubilæet.
Det er positivt at notere, at præmieringsprocenten i efteråret er på hele 26 %, og at brugsklasserne
har en procent på 32. Der er håb endnu.
Forår
Hovedprøven ved Videbæk blev afviklet på fornuftig vis. Der var flot med fugle på stort set alle
terræner. Præmieringsprocenten kunne godt være lidt højere, men det hårde og kolde vejr satte sit
præg på dagene.
Der deltog ingen hunde på forårets Derby.
Flere bretons formåede at placere sig på forårets vinderklasser, hvilket gav adgang til
forårsmesterskabet. Ingen bretons blev dog placeret på denne prøve.
Efterår
Bretons havde generelt et godt efterår med mange præmieringer på bl.a. brugsklasserne.

Desværre formåede kun to hunde – Facco v. Jens Hansen og Gribskovens Faru v. Søren Stenhøj - at
placere sig på de fælles vindeklasser. Facco´s 4. vinder endte med at give adgang til DM. Dette
sammen med 4 andre bretons, der kvalificerede sig via klubbens egen efterårsvinderklasse.
På Danmarksmesterskabet formåede Fønsvigs Debit v. Torben Andreasen at komme helt til tops.
Debit blev en fornem 2. vinder. Det var helt rart, at bretons kunne hejse flaget på denne prøve i
klubbens jubilæumsår. Et stort tillykke skal lyde her fra.
Enkelte bretons deltog i de ekstra vinderklasser, og gjorde en god figur med flotte placeringer og et
enkelt jagtchampionat til følge.
Klubben fik i året 3 jagtchampionater. Det var Elling Å´s Smilla v. Michael Birkelykke,
Aulumboens Pepsi v. Jan Nielsen og Fønsvigs Da Vinci v. Thomas Klit. Bestyrelsen skal her ønske
tillykke med de flotte resultater.
Midtvejs Loke og Karsten Hinnerup vandt klubbens Hubertusmesterskab
Apportering
Der er fortsat stor opbakning til at træne efterskudsarbejdet samt at deltage i både a- og b-træning.
I Jylland blev Elling Å´s Smilla v. Michael Birkelykke bedste hund på a-prøven og Mintos v. Kjeld
Kristensen blev bedste hund på b-prøven. På Fyn blev Aulumboens F-Bobby v. Peter Rebsdorf
bedste hund på a-prøven og Lester v. Jørgen Berdin bedste hund på b-prøven. På Sjælland blev
Stenhøj Ragna v. Palle Larsen bedste hund på a-prøven. Gribskovens Zulu v. Søren Mark Jensen
blev bedste hund på b-prøven.
Ritta og Torbjörn R. Lund-Nielsen blev en suveræn vinder af klubbens mesterskabsprøve i
apportering.
Udstillinger
Klubben har i år afholdt 2 udstillinger samt 1 jubilæumsudstilling. På FJD-udstillingen på Fyn
deltog 26 hunde. Her blev Stevnsåens Cale v. Michael Schrøder BIR. I det jyske deltog 13 hunde.
her blev Stenhøj Noah v. Jens Stenhøj BIR.
Kvaliteten ser ud til at være på et yderst fornuftigt niveau. Dette blev også bekræftet på klubbens
jubilæumsudstilling.
DBK internt
Bestyrelsen har jo oplevet lidt udskiftninger, og opgavefordelingen i den nye bestyrelse er så småt
ved at falde på plads.
Bestyrelsen har brugt en del tid på at drøfte forventningerne til omverdenen samt hvorledes vi bedst
profilerer bretonen.
Den korte melding skal her være, at bestyrelsen fortsat ønsker, at klubben skal orientere sig mod
den danske jæger, og at klubben i den forbindelse skal arbejde for at udvide sine kontaktflader på
dette felt.

Der skal være fokus på den nye bretonejer, der skal have hjælp og bistand. Bestyrelsen vil her
arbejde videre med at etablere et netværk af mentorer/kontaktpersoner.
Endelig skal der fortsat være spot på at fastholde et kvalitativt højt hvalpetillæg samt udbrede
kendskabet til bretons blandt de danske jægere.
Klubben i øvrigt
Der tilbydes fortsat mange aktiviteter gennem Dansk Breton Klub. En lille bøn skal måske være, at
de mange glade bretonejere ikke kun koncentrer sig om at formidle glade breton-budskaber via
facebook. Der er også andre medier til rådighed.
Det politiske verdensbillede
Årets har været forholdsvis roligt set i forhold til efteråret 2012. Altså, forholdsvis roligt.
DKK
Intet specielt at bemærke. Der er fortsat ingen afklaring omkring betydningen af det nye
udstillingsreglement, så mon ikke bare alle tilpasser sig de gængse strømninger inden for dette
område.
Derby-udvalget
Intet specielt at bemærk.
FJD
Det må konstateres, at FJD har låst sig selv med de nye vedtægter, hvilket på sigt vil reducere
foreningens indflydelse og måske splitte den op. Dette kan bedst illustreres ved, at et flertal i FJD
tilkendegav, at en beslutning i den ene gruppe altid skal bakkes ubetinget op af den anden i forhold
til omverdenen. Dette i forlængelse af de nye regler for vinderklasse gældende for de engelske
racer. Endelig har formandskabet meldt ud, at man bør drøfte forholdet til Danmarks Jægerforbund
og forbundets rolle i DJU-regi..
Bestyrelsen i DBK besluttede i samarbejde med bestyrelsen i Dansk Ruhårs Klub at invitere
repræsentanter fra DJ og et par andre klubber til et uformelt bekymrings-møde. Vi havde et godt
møde med DJ´s repræsentanter i DJU. Til gengæld måtte vi konstatere, at en enkelt af de inviterede
(men ej fremmødte) repræsentanter fra andre hunderacer efterfølgende beskyldte de to bestyrelser
for at optræde udemokratisk, og at vedkommende som en anden forsmået tante tog kontakt til
formandskabet for FJD og orienterede om dette møde. Lydens hastighed kan på ingen måde måle
sig med hastigheden for rygter i hundeverdenen !
Der blev indkaldt til ekstraordinært FJD-bestyrelsesmøde. Den udsendte dagsorden var konstruktiv,
men i sidste ende handlede det udelukkende om tildele Ruhårsklubben og Dansk Breton Kluben
næse. Bekymringen er dog intakt. Nu afventer bestyrelsen sammen med andre klubber næste udspil.
Vi har dog svært ved at forstå, at klubber for jagthunderacer i Danmark ønsker at fjerne sig fra
landets største interesseorganisation for Jægere.
DJU og Fælles Markprøve Regler
Der henvises til afsnittet omkring FJD.
Jubilæum 2013

Det blev til over 200 officielle starter på klubbens jubilæumsarrangement i dagene den 27. til 29.
september 2013. Starterne var fordelt på apporteringsprøve, udstilling, markprøve og vinderklasse.
Det blev til 3 fantastiske dage ved Køge og omegn. De tilkendegivelser, som er indgået fra både
medlemmer og gæster, roser i høje toner dette historiske jubilæum. Stort set alt klappede, og
intentionen med at vise bretonen frem som en smuk og effektiv jagthund blev efterlevet på bedste
vis.
I lighed med hovedprøven skal vi her kort opsummere resultaterne.
Apport m.m
Bedste bretonhold på apportering – Kennel Jørlunde, herunder bedste breton Jaques v. Allan
Rasmussen.
Bedste ekvipage apport, skydning, markprøve Liva v. Kell G Petersen.
Bedste ekvipage apport, skydning, udstilling og markprøve Stenhøj Rebelle v. Ole Barslund
Skydning
jan Larsen og Morten Larsen blev bedste skytter på jægertrappen.
Udstilling
BIR Patouche Evonny With Callmillard v. Susan Axell
BIM Gribskovens Cæsar v. John Hjernø
Bedste kennel – Kennel Gribskovens
Markprøver
Bedste unge hund Attila v. Thomas Stenbæk
Bedste åben klasse Asta v. Kenneth Schultz
1. vinder Aulumboens B-Pepsi
Til lørdagens fest var der samlet 150 mennesker. Det blev en hyggelig aften med få taler, musisk
indslag ved Allan Folmer og lidt dans. Undervejs fik klubben mulighed for at hædre følgende
personer med klubbens hædersbevisning:
Asger Bak
Frede Nielsen
Karsten Hinnerup
Poul Valdemar Nielsen
Afslutningsvis udnævnte klubben Harry Jensen til æresmedlem.
Endnu en gang skal der lyde et stort tillykke til jer alle fem. Jeres arbejde for klubben og den danske
breton har været uvurderlig.
Omkring jubilæet har der været afholdt 3 gode nyjægerjagter. Som en særlig jubilæumsevent
inviterede klubben efterskolen Ålestrup Naturefterskoles jagtlinje med på agerhønsejagt i Aulum.
Igen en fantastisk jagtdag med 17 fugle på paraden. Dagen er behørigt beskrevet i Jæger, ligesom en
elev har skrevet en flot artikel til Jagthunden. Der er ifølge det oplyste skabt gode relationer mellem
skolen og de deltagende hundeførere.
Klubben og bretonen er endvidere blevet behørigt profileret i Jagthunden og Jagt Vildt & Våben.

Endelig besluttede bestyrelsen at få lavet en film om klubben og den danske breton. Den er nu sendt
til alle medlemmer, og den vil bruges i forskellige pr-sammenhænge. Filmen står som et flot
dokument for bretons i Danmark i 50 år.
Afslutning
Året 2013 har været et travlt år. Det er helt utroligt så mange aktivitetstimer, der er lagt på
træningsbanen og til årets arrangementer. Opbakningen til jubilæet var overvældende. Dansk
Breton Klub kan godt være sig selv bekendt i 2013.
Bestyrelsen vil selvfølgelig arbejde videre med de input, der kom ind på medlemsmøderne i januar
2014, men det tyder på, at der ikke skal justeres særligt meget, og i sidste ende handler det om at
ramme jægeren som kunde. Det kan fortsat godt være svært.
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 årets hovedprøve i 2013 – Peer Bæch-Laursen. Der var
som sædvanlig styr på tingene.
Også en særlig tak til Kell Petersen og Søren Mark Jensen samt alle deres hjælpere for et eminent
jubilæumsarrangement. Her skal også lyde en tak til de engelske klubber, DKK, DJ, Dansk Ruhårs
Klub samt SBK og NBK for flotte gaver i forbindelse med arrangementet.
Allan Folmer Hansen har valgt at træde af som lokalredaktør af Jagthunden. Tak for indsatsen. Ny
er Anne Krogh, som vi håber I vil oversvømme med billeder og historier.
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 2013

Dansk Jagthunde Derby

Bilag

Ingen bretoner deltog

DBK's hovedprøve 2013 - kvalitetsklasser
Unghunde
Aulumboens Gismo v. Jan Nielsen 2. pr.
Aulumboens G-Peanut v. Brian Krogh 2. pr.
Zantos v. Bjarne Nørhave 2. pr.
Åben Klasse
Midtvejs Zidane v. Allan Folmer Hansen 1. pr.
Bitten v. Johnny Bertelsen 1. pr.
PVN´s Darwin v. Poul Valdemar Nielsen 1. pr.
PVN´s Fleks v. Aksel Spangsbjerg 2. pr.
Aulumboens D Jeppe v. Per Iversen 2. pr.
Aulumboens C-Ofir v. Thomas Severinsen 2. pr.
Theo v. Eddie Grundahl 2. pr.
Sif v. Kenneth Thomsen 2. pr.
Emma v. Marianne Olesen 2. pr.
Ritta v. Thorbjørn Lund 2. pr.
Kito v. Claus Nielsen 2. pr.

DBK's hovedprøve 2013 - Vinderklasse
1. vinder HP Fønsvigs Darwin v. Flemming Knudsen
2. vinder HP Fønsvigs Debit v. Torben Andreasen
3. vinder HP PVN´s Darwin v. Poul Valdemar Larsen
4. vinder Jaques v. Allan Rasmussen
5. vinder Midtvejs Loke v. Karsten Hinnerup
6. vinder Dixi v. Asger Bak

Hædersbevisninger
Aulumboens Gismo, Jan Nielsen modtog Rypen.
Midtvejs Zidane v. Allan F. Hansen bedste han og
bedste åben klasse hund
Bitten, Johnny Bertelsen Bedste tæve ÅK
Fønsvigs Debit v. Torben Andreasen tildelt Bente
Lemvighs Mindepokal
Bedste unge hund og Årets hund 2011
Elling Å´s Vilma v. Michal Birkelykke Årets unge
hund
Midtvejs Loke v. Karsten Hinnerup Årets hund

DKK´og DJ´s forårsvinderklasser
Fønsvigs Da Vinci v. Thomas Klit 2. vinder (DJ)
Fønsvigs Da Vinci v. Thomas Klit 1. vinder (DKK)
Fønsvigs Debit v. Jan Nielsen 6. vinder (DKK)
Gribskovens Faru v. Thomas Stenbek 2. vinder (DKK)

DBK´s Hubertusprøve
1. vinder Midtvejs Loke v. Karsten Hinnerup
2. vinder Elling Å´s Smilla v. Michael Birkelykke

DBK´s efterårsvinderklasse
1. vinder HP Aulumboens Pepsi
2. vinder HP Asta v. Kenneth Schultz
3. vinder Fønsvigs Debit v. Torben Andreasen
4. vinder Aulumboens Becky v. Anni Hansen
5. vinder Elling Å´s Smilla v. Michael Birkelykke
6. vinder Stevnsåens Gucci v. Poul Vestervang

Fælles efterårsvinderklasser
FJD Vest
4. vinder Facco De La Malbirado v. Jens Hansen
DJ Øst
5. vinder Gribskovens Faru v. Søren Stenhøj

Danmarksmesterskabet
2. vinder HP Fønsvigs Debit v. Torben Andreasen

DBK´s apporteringsprøver
Sjælland
A-prøve
Stenhøj Ragna v. Palle Jul Larsen
B-prøve
1. Gribskovens Zulu v. Søren Mark Jensen
2. Thingmanns Mille v. Merete Larsen
Fyn
A-prøve
Aulumboens F-Bobby v. Peter Rebsdorf
B-prøve
Lester v. Jørgen Berdin
Jylland
A-prøve
Elling Å´s Smilla v. Michael Birkelykke
B-prøve
Mintos v. Kjeld Kristensen
Mesterskabsprøven
1. vinder Ritta v. Torbjörn R. Lund-Nielsen
2. vinder Kito v. Claus Nielsen
3. vinder Jørlundes Alma v. Bent Olsen
4. vinder Lester v. Jørgen Berdin

DBK´s udstillinger
FJD
Stevnsåens Calé DK09597/2012v. Michael Schrøder
Excellent1. vinder junior hanner, BIR
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Østfyns Kingo DK17956/2010 v. Mogens Andersen
Excellent 1. vinder ÅK hanner
Zeus 11931/2005 v. Kåre Vangelstein Excellent CK, 1.
vinder BK hanner,
Ceruth DK 01419/2012 v. Allan V Andersen
Excellent 1. vinder juniorklasse tæver BIM
Pinot DK09980/2009 v. Morten Larsen Very Good 1.
vinder ÅK tæver,
Aulumboens Peanut DK12817/2011 Excellent v.
Bringe Hinge Krog 1. vinder BK tæver

Bedste åben klasse hund og tæve Asta v. Kenneth
Schultz
Bedste Åben Klasse han Engbjergvejs Fanch v.
Asger Bak
1. vinder med HP Aulumboens B-Pepsi v. Jan
Nielsen
Registrerede engelske hvalpe 2013
Hundeweb
Registrerede hvalpe

Nordjylland
Sigurd v. Daimi Frederiksen Excellent 1. vinder
juniorklasse hanner
Diego v. Kaj Very Good, 1. vinder ÅK hanner
Stenhøj Noah v. Jens Stenhøj Excellent, 1. vinder BK
Hanner BIR
Tessa v. Ole Larsen Very Good 1. vinder juniorklasse
tæver
Benna v. Hans Henrik Grand Excellent 1. vinder ÅK
BIM
Engbjergvejs Freya DK09474/2010 v. Bjarne
Strømgaard Ecellent 1. vinder BK tæver
Jubilæum – en lille oversigt

Apportering
Bedste hold Thingmanns Molly, Jaques og
Jørlundes Alma v. Kennel Jørlunde
Udstilling
Juniorklasse Hanner Zigo, Excellent v. Thomas
Bostrup-Nielsen
Åben Klasse Hanner Rochus Ferdi For
Callmillard, Excellent CK v. Susan Axtell
Brugskasse Hanner Stevnsåens Valde, Excellent
og cert. v. Thomas Mortensen
Champion Han Gribskovens Cæsar, Excellent,
1BIK og BIM v. John Hjernø
Juniorklasse Tæver Gribskovens Nugga, Very
Good v. Lena Sundstrøm
Åben Klasse Tæver Patouche Evonny With
Callmillard, Excellent, CK BIR v. Susan Axtell
Brugsklasse Tæver Emma, Excellent og Cert. v.
Marianne Olesen
Champion Tæver Midtvejs Corazon, Excellent v.
Hans Henrik Grand
Bedste opdrætter Kennel Gribskovens v. Søren
Stenhøj og Lene Mortensen
Markprøve
Bedste unge hund og tæve Attila v. Thomas
Stenbek
Bedste unge han Zantos v. Bjarne Nørhave
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Breton

80

119

Engelsk setter

49
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Gordon setter

67

50
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Irsk setter

35

32

+3

Pointer

69

105

-36

i alt

300

382

-39

-82

Markprøvestatistik
Præmieringsprocent 2013
Præmieringsprocent 2012
Præmieringsprocent 2011
Præmieringsprocent 2010
Præmieringsprocent 2009
Præmieringsprocent 2008
Præmieringsprocent 2007
Præmieringsprocent 2006

19,9 af 341 starter
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 2013
HD-gennemsnit 2012
HD-gennemsnit 2011
HD-gennemsnit 2010
HD-gennemsnit 2009
HD-gennemsnit 2008
HD-gennemsnit 2007

2,48
2,16
2,64
2,05
2,80
2,72
2,61

