
Derbyminder 1994—2010 
Ved Hugo Nielsen 

 

Jeg har haft tilknytning til hundesporten siden barnsben, da min far Laurids altid har haft pointere. 

Faktisk startede han i sidst i 1920érne og havde sit første kuld Pointerhvalpe i 1931 og således 

startede kennel Mørup. 

 

Jeg begyndte med hundesporten for ca. 20 år siden.  

Vi flyttede på landet og havde god plads til hunde. Den første Derby oplevelse var med Mørups 

Zwika ved Reersø 1994. Men med sammenligning med de andre hunde slog Zwikas format og stil 

ikke til.  

I 1997 startede jeg med Mjølners Frøj, som havde stor jagtlyst og et godt format samt god stil.  

Den første dag var ok. Frøj var ude i flere slip, og slutter med en fugletagning hvor alt var ok. Frøj 

starter så på anden dagen med store forventninger, men...... ret hurtig blev jagtlysten for stor i 

forhold til dressuren og Frøj forsvandt langt ud i terrænet ! Det var så den derby oplevelse. 

 

I Nordjylland / Mors i 2001 starter jeg med Makeos Mai. Den første dag starter Mai godt, har fugl 

to gange og fanger agerhønen ved første stand, senere stand igen hvor Mai rejser villig agerhøne og 

er rolig i opflugt og skud. Vi fortsætter til 2. dag.   

Anden dagen er forventningerne store igen. Jeg syntes at Mai gik godt, men..... af en eller anden 

grund gik Mai uinspireret. Det slog ikke til og vi forblev uplaceret. 

 

Mai fik oprejsning samme efterår på DJ´s  vinderklasse i Grindsted, hvor hun 2. vinder og kom til 

DM og blev første vinder og dermed. Danmarksmester  

 

Derby i Sverige 

2009 tog vi til svensk Derby med Mørups Britta, med god hjælp og opmuntring af Jens Bang og 

Kruse, som sagde…  ”Hvis du vinder derbyet så ville han vinde det Svenske Mesterskab” ! Det 

syntes jeg ville være en god ide. 

 

Vi ankom dagen før derbyet. Igen med store forventninger. Der var mange danskere mødt op. Vi 

mødtes om aftenen til en god snak, hvor vi blandt andet fejrede en rund fødselsdag. Den nyligt 

afdøde Niels Weichenfeld blev 80 år og ville hellere fejre dagen med at se Svensk Derby, end at 

være hjemme. Fødselaren havde whisky med, så vi fik nerverne i ro. Så meget at Kruse nu kunne 

snakke svensk ! 

Den første dag starter Britta godt med stand i første slip alt ok. I Sverige kører de med 10 min. slip. 

Anden slip fortsætter Britta stort og godt, så jeg troede ikke at vi skulle ud mere denne dag. Men 

Britta fik to slip mere med fugl i tredje slip – der var også i orden. Hun fortsatte med fjerde slip der 

slutter kl.19 ! 

Anden dag starter godt, og vi fortsætter over middag med 12 hunde. I øvrigt var halvdelen danskere. 

Det gik ualmindelig godt for Britta. Der blev tre danske hunde placeret og Britta blev jo  

Svensk Derby vinder 

                                        
 



Nu havde Kruse noget at leve op til med Krumme, men det klarede de flot. Krumme vandt det 

Svenske Mesterskab som blev afholdt de to følgende dage. Denne Sveriges tur var en stor 

oplevelse. 

                          
                              Kennel Mørup på Sverige tur – vi fik næsten Skåne med hjem…. 

 

                          
  Herlige minder fra Sverige med en Derbyvinder  

  

 

Derby 2010 i Danmark 
Da det nu gik godt i Sverige var mine forventninger til det danske derby med Britta store. Den 

første dag starter godt med stand i første slip, alt ok. Britta får et slip mere som også går godt, 

overføres til anden dag med 1.A. 

 

 

 



På 2. dagen kommer Britta ud i første slip med Vildtmandens Valdemar. Dette slip gik ikke ret godt 

for Britta. Det er det ringeste jeg har set, hun nogensinde har gået, men vi fik lov til at fortsætte 

sikkert pga. første dags gode præstation. 

I matchningen startede Britta fra bunden og nu gik hun igen som jeg kender hende. Arbejdede sig 

op gennem flere slip og sluttede så som 5. vinder. Jeg følte at vi kunne tage hjem med æren i 

behold. 

 

 

Kennel Mørup 

Hugo Nielsen. 

 

 

PS: Forårs Derby… syntes jeg er en god ide ! 

 

”Derby Minder Stafetten sender videre til Aage Christiansen”  


