Derbyminder ved
Jan Marinussen
Min første jagthund var en Breton, Sydkystens Dixi, købt af Tove og Hans-Jørgen Nielsen i
Karlslunde i 1978. En hanhund i største størrelse og en fantastisk alsidig jagthund, men det blev
aldrig til de store resultater på markprøver.
I 1988 fik jeg en ny Breton, Jacques også kaldet Nick. Jacques var efter Langvads Tell/Tess.
Det skulle vise sig at være en hund med stor jagtlyst, og han var meget dressurvillig.
Jacques var meldt til Derbyet i 1990, og det kom til at blive min første store oplevelse med Jacques.
Tænk at skulle stille på et Derby med en Breton, når man hørte fra hundefolk af andre racer, at det
kun var Pointere og Settere, der kunne begå sig her.
Jeg trænede Jacques sammen med Engelsk Setter-mand og markprøvedommer Gunnar Andersson,
som fortalte mig om Derbyet og andre markprøver. Onsdagen inden Jacques og jeg skulle møde til
Derby-weekenden, var Gunner og jeg ude at træne. Gunnar Andersson havde på det tidspunkt en
meget stortgående Engelsk Setter, og for ham var det kun Engelske Settere, der duede. På vej hjem i
bilen siger Gunnar pludselig: ”Ja, ja for fanden da, den Breton kan du godt gå til tops med”. Jeg var
stolt som en pave, for han havde aldrig før sagt noget særligt om min hund, og da jeg kom hjem,
sagde jeg til Karin: ”Nu skal du bare høre, hvad Gunnar sagde om Jacques”.
Min optimisme var i top, da vi nåede til weekenden, hvor Derbyet skulle løbe af stablen. Derbyet
gik over 2 dage, og vi kom igennem nåleøjet til andendagen. Spekulationerne rumsterede i mit
hoved, men Gunnar havde jo sagt, ”at med det format Jacques havde, var der gode muligheder”, så
jeg var fuld af forventning.
Dagen startede med opråb som vanligt, og det blev en meget stor oplevelse, som alle, der har prøvet
andendagen på et Derby, vil kunne nikke genkendende til.
Det næsten uopnåelige skete. Jacques og jeg skulle gå finaleslippet sammen med Pointer Bimmer II,
ført af Jan Rasmussen. Dommerne var Fuglsang Røge, Åge Stenhøj og N.P. Olesen.
Tænk en gang, nu kunne der blive skrevet historie, hvis bare Jacques og jeg havde heldet lidt med
os. Dommernes parole var givet, nu var det finaleslippet Dansk Jagthunde Derby 1990.
Vi havde den bedste roemark lige foran os. Vi, og publikum stod lidt højt oppe, marken var meget
overskuelig, perfekt til et finaleslip. Hundeførere og dommere gik lidt ind på marken, for at gøre det
mere overskueligt. Vi kom til at træde en lille fasan kylling op, som flyver ca. 150 meter lige frem i
marken. Py ha, ro på.
Der gives derefter besked på, at slippet kan starte. Jacques slår perfekt ud til højre, vender op i
vinden i passende slag. Bimmer II havde set fasankyllingen, der var fløjet 150 meter direkte frem i
marken, så inden Jacques var vendt tilbage i sit søg, blev der givet besked om, at Bimmer II havde
stand. Fuglsang Røge og Åge Stenhøj gik frem til Bimmer II, og efter gentagne rejseordre lykkedes
det at få lettet fuglen. Fra ordførende dommer Fuglsang Røge lød det: ”Jeg godtager fugltagningen,
prøven er slut”.
Vi havde da haft et finaleslip på ca. 45 sekunder, men på dagen var det jo en drøm, der næsten var
fuldendt, flot 2. plads, aldrig før opnået af en Breton.

Jacques var og blev en tophund med mange placeringer i vinderklassen, og toppen blev i 1993 som
vinder af Danmarks Mesterskabet.
*****
I året 1990 købte jeg mine første Engelske Settere, Tempo og Tot af Ove Jensen i Ørslev. Begge
hunde blev tilmeldt til Derby i 1992. Et par fantastiske, stortgående og meget stilfulde hunde.
Tidspunktet kom, hvor jeg skulle vælge en af hundene ud, for det var for meget med 2 settere. Det
var ikke let, fordi de var meget ens på alle jagt-, stil- og dressurmæssige områder. Jeg søgte derfor
råd hos erfarne Setterfolk. Her var der stor forskel på, hvad den enkelte så på, men svaret mundede
ud, i at de jo var meget lig hinanden.

Jeg havde aftalt med Ove Jensen, at han skulle have den hund tilbage, som jeg ikke ville arbejde
videre med. Ove havde set begge hunde og syntes, at de var lige gode, og efter flere ganges
vandring i marken faldt valget på, at jeg ville beholde Tempo, og det skulle vise sig at være et godt
valg.

.
Derbyet skulle afholdes i september. Både Ove og jeg havde store forventninger, fordi det var 2
store emner vi havde. Tempo havde en fantastisk 1. dag, og vi gik videre til andendagen med gode
forudsætninger.
De tre dommere var Børge Hesseldal, Erik Skeel og Jørgen Jensen. Der var ikke mange slip for
Tempo på andendagen, hans 1. slip gik dog lige efter bogen. Nu begyndte dommerne at rangere
hundene, hvor 2-3 hunde var i top, og der var spænding på lige til det sidste. Tempo og Sikas II
Karl Hubert er ude i et slip, hvor de begge går videre. Herefter er Tempo og Pointer Villetoftes
Rambo ude i et slip, her slår Tempo partner i såvel stil, galop og format.
Dommerne meddelte, at det var Knud Overgaard med Sikas II Karl Hubert og jeg med Tempo, som
skulle gå finaleslippet i Derbyet 1992.
Jeg var meget spændt, for det var jo anden gang jeg var med i et Derbyfinaleslip, og selvfølgelig
håbede jeg, at vi ville få et værdigt Derbyslip, hvor de to hunde kunne vise deres store format, og
hvor prikken over i’et ville være, hvis det kunne slutte med en fugletagning.
Dommerne voterede, og de kalder hundene ud, da man ønskede at se de to hunde sammen på åben
mark. Begge hunde viste et godt søg, god fart og stil, - dog mister Sikas II Karl Hubert noget i

stilen, og hovedet var ikke på plads. Så nu skulle der tages en beslutning om, hvem der var den
rigtige Derbyvinder 1992.

Prøven var slut, og vi skulle op til præmieoverrækkelse. Det var de længste minutter, jeg har
oplevet, indtil den endelige placering kom

Engelsk Setter Tempo Derbyvinder 1992
En drøm var gået i opfyldelse, det er det største man kan opnå med så ung en hund.
Tak til alle for et godt Derby den 12.-13. september 1992, og jeg ønsker, at alle hundefolk kunne få
den oplevelse at blive Derbyvinder.
Til slut kan det nævnes, at Engelsk Setter Tempo og Breton Jacques, som blev henholdsvis 12 og 14
år, blev brugt til alle former for jagt og markprøver. Begge opnåede mange flotte præmieringer, i alt
blev det til over 24 vinder klasseplaceringer, her er nogle af de fornemmeste placeringer:
Engelsk Setter Tempo: Derbyvinder 1992, DM 1993: 5 vinder, DM 1995: 2 vinder
Breton Jacques: Danmarks Mester 1993, Derby 1990: 2 vinder, DM 1991: 3 vinder

Knæk og bræk til alle
Venlig hilsen
Jan Marinussen

PS: Stafetten sendes videre til Hugo Nielsen

