Derbyminder 1994
ved Erik Marker

Ved Gørlev den 24. og 25. september
En historisk weekend for den Irske Setter

Tidligt lørdag morgen kørte jeg til Reersø ”standkvarteret på Postgården” sammen med min irske
setter Tilde 04622/92 for at deltage i årets Derby.
Det er jo altid med håbet om, at det vil ”gå” godt – opnå nogle positive situationer og måske være
en af deltagerne til andet heat, der foregår dagen efter.
Udlevering af programmet – ja spændingen stiger for hvilket hold er man kommet på og hvem skal
dømme hundene – ja der er nok at tænke på som hundefører – opråb ude i gården – samling af
holdene og derefter ud i terrænet til afprøvning af hundene, jo spændingen stiger mere og mere.
På første dagen er Tilde ude i tre slip af varierende længde.
I første slip på stubmark går Tilde i et stort og godt tilrettelagt søg, med høj fart, i en god stil, med
høj hovedføring og en dejlig let galopaktion, med sving i halen.
I andet slip virker Tilde noget passiv og overlader initiativet til makkerhunden.
I tredje slip går Tilde igen stort og godt, denne gang har Tilde igen taget ”teten” –
får stand ved remise – fuglen flygter løbende, men Tilde følger flygtende fugl og sætter fuglen den
anden side af remisen – på ordre går Tilde villigt frem og rejser fasan – Tilde er rolig i opfløj og
skud ”det var dejligt” – vi forsætter og kort efter tager Tilde igen stand, på rejseordre går Tilde
villigt frem og rejser fasan – Tilde er igen komplet rolig i opfløj og skud – ja det var et godt tredje
slip og Tilde bliver ikke afprøvet mere denne dag.

Ja det var den dag – om Tilde var med til andet heat om søndagen vil først blive offentliggjort
senere på dagen - alle hold er ikke kommet til standkvarteret på samme tid, så jeg ved ikke, hvad
der er sket på de andre hold – jo der er spænding på ens indre.
Jeg kører hjem til Valby – da jeg desværre ikke har meldt mig til festmiddagen, så jeg går hjemme
og håber på en opringning om Tilde er videre til andet heat om søndagen, ja opringningen
kommer - Tilde er med til andet heat – så turen til Reersø er ikke lang om søndagen.
Søndag den 25. september
18 hunde er videre til andet heat
Tilde og Fugledes Rodin bliver afprøvet som andet par – Tilde går i et godt anlagt krydssøg i god
fart, elegant galop og stil. God kontakt til føreren.
Tilde forsætter – Rodin omprøves.
I tredje heat er Tilde ude i slip med pointeren Dusti.
Tilde går i et, velanlagt søg i kontakt med føreren.
Dusti søger med meget store udslag på grænsen til det tilladelige.
Begge forsætter.
Til matchningen er der 7 hunde – 4 pointer – 1 engelsk setter – 1 breton og irsk setter Tilde.
Det var med spænding og nervøsitet at ”gå” til matchningen for mit vedkommende – fordi jeg
ikke vidste, hvordan hundene ”stod” i forhold til hinanden (dommerne sagde intet).
Som hundefører har man måske en fornemmelse eller håb, men der skal så lidt til, at ændre det hele
om man er i ”himlen” eller et andet sted – ja alt kan være tabt.
Tilbage til matchningen – finalen er mellem Dusti og Tilde – ”det vil sige, at Tilde har stået godt da
hun først kommer ud i finalen”.
Begge hunde går i et jævnbyrdigt søg – Dusti tager stand for småfugle.
Tilde bliver Derbyvinder 1994
Det er et fantastisk øjeblik at få ”lov” at opleve denne historiske præstation – da det er første gang
siden Derbyets oprindelse i 1932 at ”bryde” Pointernes og Engelsk Setternes enestående dominans
på Derbyet – måske er vi kommet nærmer på disse to fantastiske racer!
At vinde Dansk Jagthunde Derby i 1994 er ”måske” det største i min tid med stående hunde – endnu
engang fantastisk.
Tilde blev senere i sin karriere DKJCH og fødte to kuld hvalpe, hvor flere opnåede mange gode
resultater med b.l.a. DKCH DKJCH DKBCHR Klippeøen´s Riff – Klippeøen´s Bett – Klippeøen´s
Sip – DKJCH Klippeøen´s Pri – DKJCH Klippeøen´s C. Tjako. – Tilde kom til at præge avlen i
DISK gennem hende selv og senere hendes afkom, hvor Klippeøen´s Riff er den hanhund, som har
haft stor en indflydelse på avlen i Danmark – Riff blev 4.vinder på Derbyet i 1998.
Til historien omkring Tilde er følgende: Jørgen Jensen er opdrætter og han havde Tilde på
markprøver som unghund og opnåede også resultater, men måske ikke nok – Tilde blev solgt til
anden side, men Tilde kom tilbage til Jørgen – hvorefter jeg købte denne dejlige hund af Jørgen.
Tilde gik til de evige jagtmarker i 2006 -14 år gammel.

Jeg har for Derbyvinder og DKJCH Tilde oprettet et mindelegat – hvor der på Dansk Jagthunde
Derby uddeles et kontant beløb til den bedst placerede irske setter af dansk opdræt.
Tak til Derbyudvalget.
Med hilsen fra øen hvor solen skinner lige nu – oktober måned 2010
Erik Marker
Kennel Klippeøen´s
Jeg giver stafetten videre til Jan Marinussen

Derbyvinder og DKJCH Tilde

