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I 1971 så jeg for første gang det danske Jagthunde Derby. Dette forgik ved Kongenshus, og det var 

en oplevelse at se de personer, man kun havde læst og hørt om. Derbyet blev vundet af  Pointer 

RIFF, som var ejet af Erik Skeel. En hund, som havde et meget stort format og potentiale. Det er 

blevet til mange store oplevelser på derbyer rundt omkring i det danske land.  

Jeg startede selv med hund for første gang i 1973 med Gjersters D Tut og var med på anden dagen. 

Det var en meget stor oplevelse. Jeg kan huske at vi blev bedømt af den dygtige svenske dommer, 

Ivan Swedrup. En person der var meget respekt om, når han dømte. Tut forblev uplaceret.  

I 1977 startede jeg med Skipper, som var søn af Tut. Men det lykkedes ikke, på trods af, at Skipper 

havde gode chancer for fugl.  

Men i 1979 startede jeg med Heegårds Randi, som blev den helt store oplevelse. Det at stå som 

Derbyvinder på anden dagen var en helt fantastisk oplevelse, især når man står blandt så gode og 

dygtige hundeførere. At vinde Derbyet med en Engelsk Setter, da vi ikke havde vundet i 10 år var 

en dejlig oplevelse, som man må være stolt af. Jeg kan huske, da vi skulle over til Gørlev, som var 

standkvarter, og min gode ven Flemming Borgkvist skulle bestille  billetter til færgen, som dengang  

gik fra Juelsminde til Kaluunborg. Jeg ved ikke, om han også var lidt nervøs på mine vegne, for han 

bestilte en afgang for tidlig, så vi fik lige en dobbelttur der om natten, men til samme pris.  

I årene efter startede jeg igen med hunde, men uden placering.  

I 1982  starter jeg i jubilæums Derbyet 50 år med  Tito  som blev sat af som nr. syv men jeg fik 

førepræmie. Vi havde vores børn med på prøven, og når vi kommer til at snakke prøver her hjemme 

siger de at det var der Finn Møller overhalede sin hund . Finn gik med Blondie og hun fik stand. 

Finn går op og skal rejse….  han viste nu nok hun ville prelle lidt, så da han kom op til hende 

begyndte han at løbe, og var kommet et godt stykke forbi inden hun kom. Hun prellede en kende 

som Finn ville sige…. undskyld Finn !  

I 1987 startede jeg med Heegårds H. Jack. En hund der havde et meget stort format, som kunne 

være lidt vanskelig at styre - men han bliver tredjevinder, efter en hård matchning. Derbyet var på 

Fyn det år. Det hold som jeg var med på skulle køre til Langeland og vi havde som dommer Jens 

Balle, og min nu afdøde ven Dichmann som terrænleder.  Der var ikke for mange fugle, så 

Dichmann ville sætte nogle høns ud til sidste slip på en stor stubmark. Da han havde gjort det, satte 



han sig på kassen ude på stubben. Da vi slap hundene gik Jack op og tog stand for Dichmann. Det 

afstedkom meget morskab, men vi fik nogle gode stand for hønsene. 

I 1993 startede jeg med Kallings Jupiter i Derbyet, uden placering. Det var den eneste af de store 

prøver, som han ikke er blevet placeret på.  

I 1996 startede jeg på Svensk Derby med Heegårds Ronja og blev anden vinder. Der var danske 

hunde på de første tre pladser, da Flemming Fuglede blev nr. 1 og 3. Ronja startede i 1997 på det 

danske Derby, nu med Flemming Schaumburg som ejer og bliver også her anden vinder. Igen med 

Flemming Fuglede som nr. 1 og 3. 

I 2000 startede jeg med Huntingfields Harvard og blev anden vinder, slået med et mulehår af en 

”pointer”.   

2003 var det Heegårds Q. Randi II der blev placeret som femtevinder.  

I 2007 var det Heegårds Dundee som jeg førte for Hans Rasmus Astrup, Norge og hun blev tredje 

vinder.  

I 2008 startede jeg med Heegårds V. Lill i Svensk Derby. Efter to spændende dage stod jeg med 

Lill, som svensk Derbyvinder. Det var også et stort øjeblik i min Derbyhistorie, som jeg altid vil 

huske.  Så nu går jeg og glæder mig til at skal på Derby med Lill her til efteråret, som måske er det 

sidste Derby om efteråret. Det er jeg nu ikke enig i, men det er så en anden historie, som vi ikke 

skal have her ☺ 

Så jeg synes, at efter så mange år med så flotte, spændende og fantastiske Derbyer, ser jeg dette 

som en oplevelse for mig selv og andre, som oplever denne begivenhed.   

Hermed vil jeg give stafetten videre til en ”stor mand” i dansk og svensk Derbyhistorie, nemlig 

Flemming Fuglede Jørgensen     
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