Bestyrelsens beretning 2021
År 99 i klubbens historie er forbi, og vi kan igen i år se tilbage på et år, som i høj grad var præget af, at verden
omkring os er under forandring. Vi troede sikkert alle, at med vaccinen, ville Covid 19 få mindre indflydelse
på vore muligheder for at leve som før pandemien. Sådan er det ikke helt gået, og som tingene ser ud i
skrivende stund, kommer vi til at forholde os til Covid 19 og dens mutationer i vores jubilæums år 2022. Det
er ærgerligt, men jubilæumsudvalget ser det heldigvis ikke som en hindring. Der arbejdes benhårdt på at
give, så mange som muligt, nogle fantastiske oplevelser med en række af aktiviteter.
Foråret 2021 var som det tidligere år noget af en udfordring. Der var mange restriktioner og de ændrede sig
hele tiden. Det gav en del ekstra arbejde for alle som stod for aktiviteter, og jeg kunne igen konstatere, at vi
har en utrolig gruppe af entusiaster i klubben og i kredsen omkring klubben, som med vilje, loyalitet og
kreativitet har kæmpet for at gøre det muligt at komme på markprøve, udstilling, til træning og opleve
samvær. Ikke en eneste gang har jeg hørt om brud på restriktionerne, og endnu bedre, ingen er mig bekendt
blevet smittet ved vore arrangementer. Der skal lyde en dybtfølt tak for indsatsen til alle Jer der har bidraget
til, at vi sikkert og forsvarligt har kunnet gennemføre størstedelen af vore normale aktiviteter.
Generalforsamling 2021 – Vedtægtsændringer og generationsskifte i klubbens bestyrelse
Generalforsamlingen blev desværre udsat af flere omgange grundet forsamlingsrestriktioner. Det var lidt en
udfordring for bestyrelsen, da der var sat gang i vigtige ændringer i vedtægterne, som et led i en tilpasning
og modernisering. Samtidigt var der sat gang i et generationsskifte i bestyrelsen, da mange af medlemmerne
havde siddet i mere end 20 år. Der var lagt en plan for hvordan det skulle foregå, men der var ikke mulighed
for at eksekvere den. Det hæmmede os lidt, men lørdag den 26. juni lykkedes det at afholde en
generalforsamling udendørs i forbindelse med klubbens apporteringsprøve ved Lammefjordens Jagtforening.
Ændringerne i vedtægterne blev vedtaget af de 21 fremmødte med stemmerne 16 for og 5 imod, og en
urafstemning kunne herefter igangsættes. Denne resulterede i et klart flertal for de foreslåede ændringer.
De nye vedtægter blev senere godkendt af DKK og kunne således implementeres.
Generationsskifte i bestyrelsen var planlagt, så det var i tråd med vedtægtsændringerne. På
generalforsamlingen blev der valgt 7 medlemmer til bestyrelsen og efter vedtægtsændringerne
konstituerede bestyrelsen sig på ny og blev reduceret til 5 medlemmer, og arbejdet med at finde en ekstern
kassere/administrator blev iværksat.
Der skal her lyde en stor tak til Ole Kaj Frank, Robert Paulsen og Lauge Larsen for velvilligt at have støttet op
om planen og blive på posterne gennem denne lidt kaotiske tid.
Ole Frank trådte ud på generalforsamlingen efter 5 år i bestyrelsen. Tusind tak til Ole for velvilje og et utal af
timer brugt på aktiviteter for klubbens medlemmer. Heldigvis er Ole fortsat med på at lave aktiviteter for og
sammen med os fremover.
Robert trådte ud af bestyrelsen ved den nye konstituering efter 11 år i bestyrelsen. Der skal lyde en stor tak
til Robert for hans indsats, altid positive tilgang og aldrig svigtende støtte til klubben. Det glæder bestyrelsen
at Robert har påtaget sig gerningen som dommer og derigennem støtter os og vore venner i de andre klubber
for stående hunde. Robert har også en plads i vores jubilæumsudvalg, og har lovet at medvirke til at skabe
rammerne for nogle festlige dage.
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Lauge Larsen er formelt trådt ud af bestyrelsen, men har lovet at være med lidt endnu som kassere indtil det
hele kan overdrages til en ny kasserer. Lauge har vi nydt godt af i bestyrelsen siden 2004. Tak til Lauge for
støtte, konstruktiv kritik og gode samtaler. Personligt glæder jeg mig over, at Lauge forsat vil være tilgængelig
for ekstern sparring omkring bestyrelsens arbejde.
Den nye bestyrelse blev sat, og der blev lavet en plan for hvornår de respektive medlemmer kommer på valg
næste gang:
Navn
Peter Jensen
Ásgeir Páll Júlíusson
Thomas Rosengaard Poulsen
Linda Clemmesen
Kristian Frøkjær

Bestyrelsespost
Formand
Næstformand
Sekretær og webmaster
Pokalmester og udstillinger
Medlem

Valgperiode
2 perioder
1 periode
2 perioder
2 perioder
1 periode

Som ekstern kasserer/administrator træder Vibeke Julie Olsen til. Det sætter vi stor pris på og vi glæder os
meget til samarbejdet, der formelt igangsættes ved årsskiftet 2021 – 2022.
Planen sikrer en styret overgang til en ny generation, hvor al erfaringen og historikken ikke forsvinder på en
gang.
Desværre fik den nye bestyrelse knapt fodfæste før der igen blev behov for en ny konstituering. Thomas
Rosengaard Poulsen trak sig efter det andet bestyrelsesmøde under henvisning til sager relateret til
enkeltpersoner i klubben, som han fandt fyldte for meget. Det ærgrer mig i den grad, at vi på den måde
mister en kapacitet, som jeg personligt havde set som en kapacitet langt ud i fremtiden. Vi respekterer
selvfølgelig Thomas for hans beslutning, men håber på at Thomas på et senere tidspunkt får lyst til at byde
ind igen. Som afløser for Thomas er Erik Lystrup Nielsen trådt ind i bestyrelsen. Erik er den af de 3
suppleanter, der har været suppleant længst.
Åbenhed i bestyrelsens arbejde
Der er de tidligere år gentagne gange rejst kritik af bestyrelsens kommunikationsniveau. Det skete også i
2021 i flere omgange. Det skal siges, at kritikken gentages fra de samme personer, men det betyder ikke at
kritikken ikke skal adresseres. Det er blandt andet derfor, at bestyrelsen hvert år, lægger et stort arbejde i at
lave en ordentligt og detaljeret årsberetning som denne, der sendes ud til medlemmerne. Dertil kommer, at
vi igennem hele 2021 i jagthunden har gjort meget ud af at lave et indlæg med ”Nyt for bestyrelsen”.
Der har også været rejst kritik af at vi ikke har lagt referater af bestyrelsesmøderne ud på nettet. Der er
kommet et nyt regulativ fra EU der hedder GDPR. Det har været lidt svært for os at vurdere hvad vi har kunnet
lægge frem på medlemssiderne, men vi har nu fundet et format hvor vi mener at kunne kommunikere
beslutninger i begrænset detaljeringsgrad.
Vi hører gerne om det, hvis vi kan forbedre os yderligere på dette punkt, men lad det være helt klart for alle:
Der foregår ikke noget hemmeligt i bestyrelsesarbejdet. Der er, som i alle andre klubber, sager som kun kan
drøftes i bestyrelsen, men det vil oftest være grundet timing af hvornår informationen kan offentliggøres
eller, at det er tale om sager, der relaterer sig til personer.
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Rekruttering af nye til at varetage opgaverne omkring driften af klubben
Det at finde nye til at deltage i aktiviteterne omkring driften af vores klub har vist sig ganske vanskeligt. Det
er nok ikke unikt for vores klub, men nok mere et generelt samfundsfænomen. Der har været rettet
henvendelse til mange for at sætte den bestyrelse som vi satte, og der har været kontaktet endnu flere for
at finde en ekstern kassere. Pokalmester opgaven har været slået op i flere omgange med en enkelt
interesseret som til sidst trak sig.
Det skal vi tænke over alle sammen, når vi kritiserer de mennesker som stiller op for os. Vi skal tænke over
det, når vi taler til og om dem. Vi skal tænke over det, når vi ytrer os på sociale medier og i tidsskrifter. Tror
vi på, at vi gør det nemmere, at få kompetente mennesker til at indtræde i et frivilligt og ulønnet arbejde,
når der er risiko for, at de sættes i en offentlig gabestok på Facebook? Et forum hvor alle fra nær og fjern kan
give deres bidrag i en ensidig kritik som måske, måske ikke, har bund i reelle fakta eller måske mangler en
fair forklaring for baggrunden? Et forrum hvor forsvar er udelukket, da det vil medføre endnu hårdere tone
og en retorik, der tiltager i graden af ubehagelighed? Personligt er jeg ikke i tvivl.
Jeg vil som formand opfordre til at man respekterer klubben og dem som arbejder for den. Når man ønsker
at kritisere aktiviteter, eller beslutninger taget af klubbens aktive medlemmer eller bestyrelsen, så er
generalforsamlingen det helt rette forum. Benyt de demokratiske muligheder, der giver rig mulighed for at
byde ind ved henvendelser til bestyrelsen, indlæg eller forslag til generalforsamlingen, eller endnu bedre:
Byd ind ved at stille op til bestyrelsen og vær med til at skabe den klub, du mener vi skal have!
DJ træder ud af SJD
DJ meddelte i årets løb, at de ikke længere ønskede at være en del af SJD og ville trække sig ud. De gjorde
således op med et mangeårigt samhørighedsforhold. Det har medført en del undren i kredsen af Stående
Jagthunde og dønningerne har endnu ikke lagt sig. Flere har svært ved at se hvad de får ud af at være medlem
af DJ. Den korte historie er, at DJ ved årsskiftet ikke længere har en plads i SJD´s bestyrelse.
Sølvfløjten og Æresmedlemsskab i Dansk Gordon Setterklub
DGSK har mange hæderspriser. Der er specielt to som sjældent uddeles. Disse har stor betydning for klubben
og ikke mindst for dem, der modtager dem.
DGSK’s Sølvfløjte:
Sølvfløjten har en klar motivation, der kan findes i årbogen:
Sølvfløjten er en hæderspris, som kan uddeles til værdige personer, som med deres resultater, aktiviteter og
indsats gennem mange år, har været med til at skabe god og positiv opmærksomhed omkring Gordon
Setteren. Hædersprisen tildeles på Generalforsamlingen og ikke nødvendigvis hvert år.
Tanken bag Sølvfløjten er, at bestyrelsen kan hædre en person som har gjort noget ekstraordinært for Gordon
Setteren som race.
Æresmedlemskab
Motivationen for et æresmedlemsskab er i mange foreninger ikke beskrevet. Det vurderes af den til en hver
tid siddende bestyrelse, og det vurderes på baggrund af dennes fælles opfattelse af hvad et
æresmedlemsskab er.
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Bestyrelsen har, for at skabe klarhed omkring tildelingen af et æresmedlemsskab i Dansk Gordon Setter klub,
udarbejdet nedenstående tekst. Teksten må ikke opfattes som en endegyldig opskrift. Det er mere en
rettesnor som bestyrelsen for DGSK kan støtte sig til i deres vurderinger.
Vurdering af tildeling af æresmedlemsskab i Dansk Gordon Setter klub:
Mangeårigt kontinuerligt medlemskab af klubben, hvor personen har optrådt loyalt og respektfuldt over for
klubben og dens øvrige medlemmer.
Personen opfattes generelt som en samlende figur med Dansk Gordon Setter klub i fokus, og fremstår som
et forbillede for andre i sin adfærd.
Personen har passeret pensionsalderen. Der kan dog dispenseres herfor.
Personen er først og fremmest respekteret af langt den overvejende del af medlemsskaren i DGSK, men også
i hundesporten generelt.
Personen har været uselvisk og kontinuerlig i sit virke eksempelvis i form af deltagelse i driften af klubben,
arrangør af aktiviteter i klubbens regi, avl/opdræt eller har på anden møde støttet op om klubben og Gordon
Setteren i Danmark.
Personen har gjort en større indsats for at promovere Gordon Setteren i, og uden for Danmark. Ikke
nødvendigvis kun med baggrund i store resultater på markprøve eller udstillinger, men også jagt med Gordon
Setteren.
Det er afgørende, at Gordon Setter Klubbens bestyrelse er helt enige om, uden større diskussion, at tildele
personen et æresmedlemskab.
Som det fremgår af ovenstående, er der altså ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem det at blive tildelt
en sølvfløjte, og det at blive tildelt et æresmedlemsskab.

Indstilling af Erik Petersen til æresmedlem

Bestyrelsen modtog den 1. december 2021 en mail fra 27 navngivne medlemmer, hvor de samlet indstillede
Erik Petersen til et livslangt æresmedlemskab af Dansk Gordon Setter klub.
Vi behandlede indstillingen på et bestyrelsesmøde den 3. december 2021 og kom i lighed med tidligere
bestyrelser (under flere formænd) frem til, at Erik ikke kunne tildeles et æresmedlemsskab af Dansk Gordon
Setter klub.
Vi sendte et skriftligt svar på indstillingen som her ses i sin fulde længde;
”Idet vi takker for opfordringen til at gøre Erik Petersen til æresmedlem, skal vi herved meddele, at
bestyrelsen har behandlet sagen meget grundigt på det nyligt afholdte bestyrelsesmøde.
Vi er kommet frem til, i lighed med tidligere bestyrelser for DGSK, at vi ikke kan tiltræde opfordringen.
Baggrunden er flere bevidste handlinger, fra før i tiden, som bevirkede at klubbens medlemmer i en
årrække var meget splittede, med store klikedannelser, ind og udmeldelser af folk, m.m. Kort sagt
handlinger, der gjorde ubodelig skade for klubben, både internt og eksternt.
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Vi ønsker ikke at indgå i yderligere og mere detaljerede diskussioner, som selv i dag, med ganske store
risici, kan betyde splittelser og uvenskaber i klubben, men vil i samme moment gerne bede jer huske på
at klubbens bestyrelse, på trods af fortiden, tidligere har tildelt Erik Petersen ”Sølvfløjten”, for sin store
indsats for Gordon setter racen.
Vi respekterer jeres henvendelse og regner med lige stor respektfuldhed for vores svar.
Med venlig hilsen
På vegne af DGSK´s bestyrelse
Peter Jensen
Formand”
Bestyrelsen var på tidspunktet for beslutningen konstitueret som beskrevet ovenfor. Ingen stemte for
tildeling af æresmedlemsskab til Erik.
I respekt for Erik, besluttede jeg som formand at overbringe ham vores beslutning personligt. Jeg besøgte
ham derfor den 10. december 2021 om eftermiddagen.
Jeg er desværre fejlciteret på Eriks Facebook side;
” Peter Jensen meddelte samtidigt ved et personligt fremmøde i mit hjem, at han ikke kunne tilslutte sig
forslaget, fordi han ville få stor ballade med nogle personer uden for bestyrelsen!!”
Min begrundelse var og er fortsat, at tildelingen af et æresmedlemskab til Erik vil dele vandene i klubben.
Bestyrelsen har kun respekt til overs for det arbejde Erik har gjort for racen og avlen igennem alle årene
i hans virke.
Det blev han fortjent hædret for i 2012, hvor han blev tildelt DGSK’s Sølvfløjte. En tildeling som også vi
kun kan bifalde!
Erik opdrættede i 1991 et kuld hvalpe hvor halvdelen af hvalpene var fejlfarvede. Det omtales i dag som
sagen om de ”hvide hvalpe”.
Vi vil her ikke ind i detaljerne i den sag blot nævne, at den nuværende bestyrelse - set ud fra vore dages
kodeks - ikke helt ville have handlet som den daværende bestyrelse gjorde.
DKK gav efterfølgende Erik medhold i, at sagen ikke var håndteret af DGSK, som den burde være.
Det vigtigt at understrege, at det ikke er sagen om de ”hvide hvalpe”, der ligger til grund for ikke at tildele
et æresmedlemsskab. Det er bl.a. den efterfølgende ageren fra Eriks side, der ligger til grund.
I 2005 melder Erik sig ud af klubben som følge af uoverensstemmelse omkring point til DGSK´s opdrætter
pris.
Den daværende bestyrelse ville ikke anerkende point fra Kennel Åens fra den dato, hvor kennelen blev
flyttet fra Danmark til Norge. F.eks. har og havde "Årets Gordon Setter 1981" kravet; dansk ejet og ejeren
medlem af DGSK. Proportionerne for opdrætterprisen blev i 2005 præciseret således, at det tydeligt
fremgår, at prisen uddeles til en herboende opdrætter.
Beslutningen om ikke at tildele Erik et æresmedlemsskab er bl.a truffet på baggrund af ovenstående.
Tidligere bestyrelser er kommet til den samme konklusion. Herunder bestyrelsen som i 2012 tildelte Erik
DGSK´s sølvfløjte.
Det er en beslutning vi står ved og sætter vores mandat til rådighed på!
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Status i Dansk Gordon Setter klub
Ultimo 2021 har klubben 178 medlemmer hvor af 105 er A medlemmer og de resterende er en blanding af
B-, familie- og æresmedlemmer. Det er en fin stigning, men det er i realiteten kun 5 nye betalende
medlemmer. Den resterende stigning er familiemedlemmer, der er kommet til i årets løb.
DGSK har således fortsat en sund økonomi – og på trods af tiderne kommer klubben ud af 2021 med det
største overskud i nyere tid. Det er utroligt flot og skyldes udelukkende de af vore medlemmer som
vedholdende har kæmpet for at holde aktiviteterne i gang.
Der skal også lyde en tak til alle Jer, der trods usikkerhed og lidt reduceret aktivitetsniveau har betalt Jeres
kontingent og dermed støttet klubben. Der er mange foreninger rundt i Danmark, der ikke har haft den
samme opbakning.
Hvalpetillæg
Der er registreret 62 hvalpe født i Danmark og der er importeret 6 fra udlandet i det forgangne år. Det er
meget flot. Vi skal et godt stykke tilbage før vi ser lignende tillæg. Stor tak til Jer, der lægge så meget energi
i opdræt af vores dejlige race.
Årets store prøver
Dansk Jagthunde Derby 2021
Gordon Setteren var præsenteret ved:
Højtoftegaards Q Cora v/ Christian Thorsen
Nakkehagens SB Power v/Peter Eliasen
Pointmanns H-Winston v/Søren Brøndum Thygesen
Sydåens B. Ariel v/Jan Poulsen
Sydåens Bella v/ Rene Husted Madsen
Sydåens Bianca v/ Ramona Høgfeldt
Sydåens Brus v/ Bjarke Farsinsen
Sydåens B. Shodan v/ Per-Eirik Hillestad
Sydåens Dirch v/ Camilla Muusmann
Sydåens D. Leonardo v/ Thomas Poulsen
Sydåens Zarina v/ Erik Petersen
Sydåens Z. Floki v/ Kent Hvirring Jensen
Sydåens Zigzag v/ Søren Mulvad Johansen
Vajskær Fonzies Falcon v/ Klaus Aude
Vajskær Fonzies Faust v/ Anne Geisler Elmgren
Vajskær Fonzies Fie v/Lind Clemmesen
Østjylland´s JW Liza v/ Anton Dahl
Sydåens Zigzag v/ Søren Mulvad Johansen kvalificerede sig til lørdagens heat, men kom desværre ikke på
podiet.
DGSK ønsker de placerede ekvipager på Dansk Jagthunde Derby 2021 stort tillykke.
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1. Vinder ES Tobølbjerg Sara / Henrik Larsen
2. Vinder ES Tobølbjerg Sir / Claus Christensen
3. Vinder IS Vilslevs Uno / Erling Christensen
4. Vinder P Astrups Ally / Carsten Trærup
5. Vinder ES Tobølbjergs / Smilla Ole Andersen
6. Vinder B Dusty /Thomas Kristensen
SJD Mesterskabsprøve
Vajskærs Cora v/Linda Clemmensen, var den eneste Gordon Setter, der var kvalificeret og ekvipagen udgik
desværre.

DGSK ønsker de placerede ekvipager på SJD Mesterskabsprøve 2021 stort tillykke
1. Vinder med CK B Louis
2. Vinder med CK IS Vilslev Nemo
3. Vinder med CK ES Tobølbjergs Naughty
4. Vinder IS Irish Power Games Adeen
5. Vinder P Spurvfugldalens Teddy
Danmarksmesterkabet 2021 – placerede ekvipager
Danmarksmester IS Bjerkaasens BS- Siff v/ Heidi Nørgaard Jensen
2. Vinder ES Setter Landets DKLui v/ Robert Paulsen
3.Vinder GS Åens Uniq v/ Preben Pedersen
4.Vinder P Isa v/ Allan Bredsgård
5.Vinder ES Tobølbjergs L Sus v/ Søren Gottfredsen
6.Vinder P Spurvfugldalens Teddy v/ Martin Mortensen
Gordon Setteren var repræsenteret ved:
Åens Q. UniQ v/ Preben Pedersen
Troldmarkens Jill-Sif v/ Anton Dahl
Åens Hr. Whitefoot v/ Erik Petersen (Fører: Laust Nørskov)
Åens Prisca v/ Henning Rasmussen

DGSK ønsker de placerede ekvipager på Danmarks mest prestigefyldte prøve stort tillykke, og
specielt et kæmpe tillykke til Åens Q. UniQ og Preben Pedersen, der de sidste par år har vist rigtigt gode
takter.

Årets markprøve resultater

Nye hunde i vinderklasse
I årets løb fik vi 4 nye hunde i vinderklasse
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Højtoftegaards Q Cora v/ Christian Thorsen

Nakkehages SH Sif v/Jan Sand
Pointmanns H-Winston v/Søren Brøndum Thygesen
Østjylland's JW Liza v/Anton Dahl
Ny dansk Jagt Champion
Åens Q. UniQ v/ Preben Pedersen kan efter sin placering til DM dekorere sig med titlen Dansk Jagt
Champion.
Årets udstillinger
Det blev i årets løb til 2 nye danske Eksteriør Champions
Åens Prisca v/Henning Rasmussen (Handler Ramona Høgfeldt) - Excellent CK 1.BTK CERT BIR
Nakkehages TO Aslak v/Anne Geisler Elmgreen (Handler Christina Bak) – Excellent CK 1.BHK CERT BIM
Senere på året opnåede Nakkehages TO Aslak v/Anne Geisler Elmgreen (Handler Christina Bak) også at blive
svensk udstillingschampion.
Klubbens aktiviteter i 2021
Vintertræning
En vigtig aktivitet er vintertræning, og der var i 2021 planlagt flere, som måtte aflyses. Dog blev der afholdt
nogle arrangementer senere, da restriktionerne blev lempet lidt. Stor tak til Jer der tager Jer tid til at
arrangere disse træningsmuligheder.
Forderby 2021
COVID 19 restriktioner var tæt på at forhindre os i at afholde vores årlige Forderby, men vi fik lavet en plan,
hvor vi kunne afholde det i heat rundt om i landet. Mange bød ind med hjælp ved at lægge terræn til og
træde til som dommere med kort varsel. Alt var klappet og klar, men det stod hurtigt klart, at vi nu var
udfordret af en langvarig relativ hård frost. Vi blev nødt til at aflyse. Senere flyttede Derby udvalget så det
rigtige derby til efteråret. Forsamlingsforbuddet blev lempet til 25 i udendørs forsamling, og vi greb chance
og afholdte et almindeligt Forderby den 13. marts på Djursland. 15 ekvipager mødte op og det var en
fornøjelse, at se de mange dejlige unge hunde, hvor mange viste stort potentiale. Børge Sommer var inviteret
som dommer og sammen med Ove Steen Petersen lagde han også terræner til. Tusind tak til Børge for at
bruge en dag på at dømme vore hunde og tak til Ove for at guide os rundt i terrænet.
Vejret var ikke helt med os, men det lykkedes at få placeret 4 hunde:
1. Nakkehages Power v/Peter Eliasen
2. Pointmanns Winston v/Søren Brøndum Thygesen
3. Sydåens Brus v/ Bjarke Farsinsen
4. Højtoftegaards Gambler v/ Jesper Olesen.
Stort tillykke til ejere, førere og opdrættere.
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Hovedprøve 2021
Anton Dahl og Ole Frank stod bag vores hovedprøve i år, og det har på ingen måde været en let opgave. Det
lykkedes dem at lave en meget tæt på normal hovedprøve, hvor kun de store matchninger og UKK ikke blev
afholdt. Det var desværre heller ikke muligt at afholde den mere sociale del af arrangementet, men jeg ved
at Anton har store planer om, at kompensere for den del i forbindelse med Jubilæet i 2022.
Herfra skal lyde en stor tak til Anton og Ole for den enorme indsats de har ydet for at vi kunne gennemføre
en ordentlig hovedprøve 2021. Der skal samtidigt lyde en stor tak til dommere, terrænledere og -givere. Uden
deres velvilje og opbakning, kunne vi ikke have afholdt et så fint arrangement. Der var folk i hele landet der
bød ind. Det er dejligt at vi igennem folk som Anton og Ole kan få den opbakning til vores klub.
Resultaterne på hovedprøven kan granskes i årbogen, når den udkommer. Der er dog 2 ekvipager jeg vil
fremhæve.
Vajskærs Cora v/Linda Clemmesen vandt vores egen vinderklasse på en meget stærk præstation. Det udløste
ikke blot en billet til forårsmesterskabet, Cora blev på denne dag også Jagt Champion og Brugs Champion.
Stort tillykke med de fine resultater og eftertragtede titler. Det er en meget flot præstation.
Nørre Løgums Gwen v/Karl C Jensen opnåede på hovedprøven hele 2x1.pr ÅK og kom dermed igennem
nåleøjet til VK, for derefter at blive placeret som 2. VK på vores egen vinderklasse. Gwen og Karl var den
eneste GS ekvipage, der opnåede 1. pr i ÅK på vores hoveprøve, og på et normalt år ville det have udløst den
helt store pokal. Desværre havde vi forud for prøven besluttet ikke at afholde en matchning og dermed ikke
at uddele pokalen. Stort tillykke med de flotte resultater.
DGSK´s Efterårs vinderklasse
Årets efterårs vinderklasse blev afholdt på Darket og var primært i roer. Det var svært at få stillet nok hunde
til, at vi kunne være sikre på at vinderen ville komme med til DM. Det lykkedes heldigvis til sidst at få 10
hunde stillet og 2 af dem blev placeret.
1. Vinder Prisca v/Henning Rasmussen
2. Troldmarkens Jill-Sif v/Anton Dahl (Fører: Peter Jensen)
Apporteringstræning og prøver
Foråret gik med apporteringstræning, hvor klubben officielt har tilbud ved Gislinge på Sjælland og ved
Terndrup i Nordjylland. Der arbejdes på at få lavet et tilbud på Fyn, men det er desværre i skrivende stund
ikke lykkedes. Det er vigtigt at vi laver disse tilbud. Vore hunde kan og skal være stabile apportører til prøve,
men vigtigst af alt på jagt. Det er et lovkrav at medbringe en apporterende hund på jagt på fuglevildt, og det
er så vigtigt, at vi på jagt viser at det kan en Gordon Setter til fulde leve op til.
Træning med Henrik Vestergaard Hove-Nielsen
Bestyrelsen har en ambition om at medvirke til at vore hundefører bliver bedre og opnår bedre resultater
med deres hunde. Det værende på markprøve såvel som på jagt. Der blev lavet et forsøg med at invitere
Henrik til en seance i Jylland. Formålet var at søge inspiration og se om vi kan lære noget om hvordan andre
træner hund. Ideen var at hvis det viste sig brugbart, så ville vi arbejde videre i den retning. Det blev en god
oplevelse, og der gik ikke længe før man på Sjælland fremsatte ønske om et lignende arrangement derovre.
Et ønske som blev efterkommet og vi fik sat en søndag af til det. Tilbagemeldingerne herfra var ligeledes
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positive. Der er ingen tvivl om, at vi kan få noget ud af at se på nogle af de værktøjer Henrik gør brug af, og
vi vil i bestyrelsen arbejde videre med tiltag som disse.
Setterweekend i samarbejde med DISK og ESK
Setterweekend blev afholdt med stor succes som vanligt. Det er dejligt at vide at vore medlemmer kan mødes
på tværs af andre klubber og hygge sig sammen. Tak til jer der lægger kræfter i at afholde arrangementet.
Klubbens apporterings mesterskab blev afholdt i forbindelse med Setterweekend og i år gik sejren til Åens
Hr. Whitefoot v/Annica Kjær Pedersen og den bedste unge Gordon Setter blev Trollfuruas Tribute to Sydåens
EP v/ Jan Kristensen. Stort tillykke til begge ekvipager.
Udstillingen på Setterweekend var også godt besøgt med 23 tilmeldte hunde. Noget færre end året før,
men dog et pænt fremmøde.
BIR blev Sydåens Bella v/Rene H. Madsen
BIM blev Åens Sivert v/Ole Jensen
Stort tillykke.
Øvrige resultater kan findes på klubbens hjemmeside.
Setterweekend er nu en selvstændig aktivitet med eget regnskab og mere eller mindre selvstændig styring
fra udvalget. Udvalgets medlemmer er udpeget af de respektive klubbers bestyrelser.
Der har selvfølgeligt været udfordringer i hele denne proces og det vil være forkert at sige, at der har været
enighed om alt mellem Anne Eliasen, der repræsenterer DGSK i samarbejdet, og os i bestyrelsen.
Udvalget omkring Setterweekend har nu udarbejdet en ”drejebog”, der beskriver samarbejdet, og det vil helt
sikkert gøre det nemmere at nå til enighed fremover. Økonomien i Setterweekend er lavet, så klubberne
hæfter solidarisk, men økonomien kører i et selvstændigt regnskab. Der er præsteret et overskud på 9.530,61
kr. og klubberne har fået tilbagebetalt de indskud, der blev indbetalt, da samarbejdet blev indgået.
ESK har valgt at se Setterweekend som et ekstra tilbud for deres medlemmer, og har fastholdt at afholde
deres egen Familieweekend. Noget som vi i bestyrelsen har talt om som en mulighed for DGSK. Vi har dog
indtil videre ikke taget initiativ til det, da vi ikke har ønsket at tage noget fra Setterweekend. Skulle der være
stemning for at vi laver en DGSK familieweekend i bland klubbens medlemmer, hører vi gerne fra Jer.
Træning i roer
Der blev i sensommeren gennemført 2 træningssamlinger med træning i roer. En aftentræning i det sydlige
Jylland og den traditionelle træning på Darket. Begge arrangementer var planlagt og ledet af medlemmer af
bestyrelsen. Der var god opbakning til begge arrangementer, der begge sædvanen tro var åben for alle
stående hunde.
Gordon Castle
Medlemmer af klubben har i en årrække arrangeret en tur til Gordon Castle i efteråret. Det gjorde de også i
år, hvor Erik Lystrup og Jesper Brinkmann havde samlet et hold. Meldingerne er, at det igen i år var en god
tur.
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Efterårs prøver
Alle efterårets prøver kunne afholdes. Der var succes på vores skovfugle prøve på Læsø, hvor Højtoftegaards
Q Cora v/ Christian Thorsen opnåede 1 pr HP. Stort tillykke. Det er en af de sværeste præmieringer at opnå.

Generalforsamling 2022
Som det fremgår af ovenstående, har det igen i år været et begivenhedsrigt år, hvor bestyrelsen og mange
af vore aktive medlemmer har lagt sig i selen for at skabe de bedste rammer for klubbens medlemmer. Tak
for indsatsen. Jeg håber I give den gas igen i 2022.
Desværre blev afslutningen på året ikke helt som vi i bestyrelsen havde troet og håbet på. Sagen omkring Erik
Petersen og bestyrelsens beslutning om ikke at tildele ham et æresmedlemsskab, resulterede i en situation,
hvor vi som bestyrelse har beslutte at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling den 28/1 2022.
Bestyrelsen håber, at det enkelte medlem uanset udfaldet af denne, vil bakke op om klubbens jubilæums
aktiviteter i 2022. Mød op med godt humør og hjælp med til en festlig stemning.
Med venlig hilsen
Peter Jensen
Formand DGSK
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