
Dansk Gordon Setter klub består af medlemmer
 med interesse for racen som ejere, 

brugere eller opdrættere af Gordon Settere

Dansk Gordon Setter klub
Et aktivt netværk med fokus på 

Gordon Settere i Danmark

Udover mulighed for deltagelse i aktiviteter fordelt ud 
over hele landet modtager du årligt 6 numre af bladet 
”Jagthunden”, som udgives af SJD. Her udkommer der 
mange spændende artikler om jagt med stående hund 
og informationer om aktiviteter i DGSK og i de andre 
specialklubber for stående jagthunde.

DGSK udgiver også hvert år en Årbog, som uddeles til 
alle medlemmer. Årbogen er en opsummering af alle 
danske Gordon Setteres præstationer på markprøver 
og udstillinger det pågældende år. Årbogen indehol-
der også bestyrelsens årsberetning, regnskab, klubbens 
love og andre nyttige oplysninger.

Hvordan modtager jeg informationer 
fra klubben?
Klubben har en velfungerende hjemmeside, der løben-
de opdateres med aktiviteter, vigtige informationer og 
opnåede resultater. På hjemmesiden kan man tilmelde 
sin mail til en nyhedsgruppe, hvor bestyrelsen hvert år 
i januar udsender et årsbrev med blandt andet indkal-
delse til generalforsamling. Derudover sender bestyrel-
sen nyhedsbreve ud når det vurderes relevant.

DGSK er også meget aktiv på Facebook - gruppen 
Dansk Gordon Setter Klub. Her deler klubbens med-
lemmer information og historier og der reklameres 
planlagte aktiviteter.

www.dgsk.dk

Hvordan bliver jeg medlem og 
hvad koster det?
Kontakt et af bestyrelsens medlemmer for at blive 
medlem. Kontaktinformationerne finder du nemmest på 
klubbens hjemmesiden på adressen www.dgsk.dk

Du kan også melde dig ind direkte gennem hjem-
mesiden, og du vil så modtage et velkomstbrev med 
praktiske oplysninger.

Det årlige kontingent udgør pt. kr. 525,00 årligt 
(2020), og med dette medlemskab kan du tilmelde et 
ekstra familiemedlem, hvis I har samme adresse.

Kontakt
Ønsker du yderligere oplysninger er du altid velkom-
men til at kontakte et af bestyrelsens medlemmer eller 
sende en email på adressen dgsk@dgks.dk. Du finder 
alle kontakt oplysninger på www.dgsk.dk



DGSK Hovedprøve er en samling hvor en stor del 
af klubbens medlemmer mødes for over 3 dage, at få 
afprøvet hundene på markprøve og konkurrere indbyr-
des om nogle af klubbens mange pokaler. Klubbens ge-
neralforsamling afholdes normalt om aftenen den første 
dag, og på anden dagen er der en stor festmiddag om 
aftenen, hvor klubbens pokaler uddeles og modtagerne 
hædres.
Setterdage er en lidt mere social aktivitet hvor hele 
familien kan være med. Den er opstået som en DGSK 
aktivitet, men er nu blevet til et samlet arrangement for 
de tre setter klubber i Danmark. På Setterdagene afhol-
des der blandt andet apporteringsprøve og klubmester-
skab i apportering. Der er udstilling og der laves sociale 
arrangementer for de familiemedlemmer som ikke går 
så meget op i hund.

Herudover afholder klubben en række prøver så som en 
del apporteringsprøver, mark- og skovfugleprøver samt 
efterårs vinderklasse, og henover vinteren afholdes der 
flere steder i landet vintermøder.

Dansk Gordon Setter klub
Dansk Gordon Setter klub (DGSK) er en special klub 
under Dansk Kennel Klub (DKK), der blev stiftet i 1922. 
Klubbens formål er, at fremme kendskabet til racen i 
Danmark samt gennem oplysning og hensigtsmæssig 
avl, at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens 
kvalitet i forhold til racestandarden, sundhed, tempera-
ment, brugsegenskaber og eksteriør.

Udover at være underlagt reglerne i DKK er DGSK også 
medstifter af foreningen Stående Jagthunde i Danmark 
(SJD). SJD sikrer et samarbejde mellem alle specialklub-
ber for stående jagthunde omkring planlægning og af-
holdelse af jagtrelaterede avlsprøver.

DGSK består af ca. 120 medlemmer, der har en fælles 
passion for racen, men som anvender den på hver deres 
måde. Flertallet er jægere, der har glæde af den alsidi-
ge jagthund som Gordon Setteren er. Mange går meget 
op i markprøvesporten, nogle går meget på udstilling 
og andre igen holder Gordon Setter som et trofast med-
lem af en aktiv familie.

Hvad får jeg ud af at være medlem?
DGSK arbejder målrettet på at give mest mulig værdi for 
medlemmerne uanset hvilket interesseområde og aktivi-
tetsniveau det enkelte medlem måtte have. 

Hen over året afholdes der en række arrangementer 
med fokus på dressur, træning og afprøvning eller ud-
stilling. Der er mange lokale aktiviteter rundt omkring i 
landet. En del er arrangeret af DGSK, og andre opstår 
i netværket mellem de enkelte medlemmer, der har lært 
hinanden at kende igennem klubben. 

Netværket i klubben er stærkt og der er stor interesse 
i at hjælpe nye medlemmer med råd og vejledning af 
enhver art.

De vigtigste aktiviteter i klubben er den årlige hoved-
prøve der finder sted i marts/april og Setterdage der 
afholdes først i august. 


