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Dansk Jagthunde Derby har altid betydet noget helt specielt, og hertil knytter sig faktisk rigtig
mange minder. Nogle af ens Derby præstationer tænker man helst ikke tilbage på – andre går an og
nogle oplevelser vil leve ”for evigt”.
Sådan må det nødvendigvis være, når det er levende og forholdsvis unge væsener, vi har med at
gøre. Alle drømmene om placering brænder jo i mange af os og er nok drivkraften der gør, at vi
kommer igen… gang på gang…. en flamme der er svær at puste ud, når først den er tændt!
Derbyminder klinger positivt, men det er klart, at der kan dukke skuffelser op, når drømmene
brister. Således var humøret ikke på toppen, da det var en kendsgerning, at nogle af de helt store
hunde blandt Gordon setterne, ikke formåede at kvalificere sig til anden dagen.
Åens Dapper Dan ved Niels Erik Krüger og Åens X-tra Luffe ved undertegnede, formåede ikke i
hhv. 1990 og 1997, at opnå kvalifikation til anden dagen … det var hunde som senere begge blev
Danmarksmestre – Brugschampions & Jagtchampions…. Åens Dr. Whitefoot led samme skæbne !
Men dette viser jo blot, at deltagelse på den store Derby arena søndag formmiddag, hvor der altid er
en herlig spænding i luften, ikke kommer af sig selv. Man må ha´ hunden på dagen og lidt held
skader jo heller ikke!
På mit første Derby i 1981 deltog jeg med Øens Gorm. Havde en fantastisk god dag og fik en flot
kritik, men dagen blev lidt ”stolpe ud”. Husker i øvrigt, at Irsk Setterklubbens daværende formand
Jørgen Jensen, venligt sagde til Derby debutanten …”Hvad vil I med ES indkrydsninger på Gordon
setteren, når I har hunde uden ES blod der går så godt.”! Gorms og mit waterloo blev nogle
løbende fasankyllinger, som Gorm ikke magtede at sætte … vi havde vor chance!
1983 blev det helt store år. Jeg havde importeret Veidemarkens Leica fra Norge hos Bertram
Mosman og hun kom til at skrive Derby historie. Dommer Egon Andreasen sendte os videre til
anden dagen med bedst tænkelige skudsmål – kun superlativer i kritikken.. Vor optræden på
Toftegårdenes jorde var åbenbart lige stedet for os – ugen forinden opnåede Leica 1. pr. i åben
klasse stort set samme sted!
Søndag blev nærmest et vendepunkt for mig personligt og jagthundeverdenen herhjemme kom med
så mange positive tilkendegivelser om Leica, efter at hun som den første GSér i 41 år, placerede sig
som 3. vinder på Dansk Jagthunde Derby… at man blev helt varm om hjertet.
I første slip på Birkelse lykkedes alt for os – men desværre ikke for makkerhunden, Helge Rødebros
ESér Met. Hun var blevet syg om natten (drukket stillestående vand fra en dåse eller lignende) og
var ikke sig selv.
Beskrivelsen af Leica´s første slip fra ordførende dommer Knud Overgaard taler helt for sig selv…:
”Leica går i glimrende stil, stort og godt anlagt søg. Prima stand, rejser villigt på kommando,
komplet ro i opflugt og skud. Det samme gentager sig i overlegen stil”.
Herefter stod tiden stille for mig. Nærmest omringet af mere en 100 mennesker, der alle talte om
dette ”drømme” slip, bevirkede at jeg blot hørte menneskeflokken summe – tiden stod stille og
tankerne fløj… Folk gratulerede og selv garvede hundefolk kom, med meget våde øjne, og gav
hånd!
ES frontkæmpere tog fat i mig… Lystrup Larsen ville fotografere os, og Fleming Schaumburg bad

om lov til at trække en lille tur med denne tiltalende Gordon setter… det gjorde han så til alles
morskab, alt i medens både dommer Erik Marcussen og GS manden Ernst Strømkjær …. grædende
gratulerede! Hvilken dag – hvilken oplevelse !
Senere på dagen kæmpede vi mod to senere så store hunde, nemlig ES Dorte ved Vagner Dahl og
Pointer Krags Ib ved Jes Krag – som begge blev Brugschampions.
Ib blev 2.vinder og Dorte 4. vinder og Leica besatte 3. pladsen.
Martin Clausen blev Derbyvinder med Melsgaards Naja.

Gratulationerne strømmede ind fra nær og fjern, såvel til undertegnede som til DGSK. Daværende
formand Knud Petersen skrev i ”Jagthunden” herom – jo, det var herlige tider.
Det var i øvrigt det sidste Derby med udbetaling af penge præmier… se blot her !

Apropos Knud P, som vi jo kalder ham og som i øvrigt er ”still going strong”, så indlevede Knud
sig utroligt meget i Leicas og min skæbne på anden dagen. En halv time før starten gav han mig en
lille sølvpapir kugle med ordene… ” Det er blot en lille stesolid Erik … det tar¨ lige spidsen af
nerverne”… og da vi skulle frem til vort slip, stod formanden, helt fremme i marken, næsten side
om side med mig – joh, Gordon setter folket var skam klar!
Jeg afleverede i øvrigt pillen efter slippet ☺
Da Gordon setterne ikke har tilnærmelsesvis så mange placeringer som Pointer og ESére, er det vel
naturligt at nævne de Gordons der har formået at gøre sig gældende - altså ikke bare egne hunde
eller eget opdræt !
Året efter, i 1984, gentog Stenmarkens D. Black Pennie (Hontie – Shelly) ved Lars Zinglersen
succesen og blev 3. vinder.
I 1987 kom endnu et stort år – Åens Brus ved Kristian Thomsen blev 2. vinder, efter en meget flot
præstation og et finaleslip med ES Stena B Julius ved Allan Olsen. Stor spænding om resultatet
lige til afslutningen på slippet – det var to store hunde der dystede om trofæet. Slippet blev afgjort
på fugl og vi fik en flot afslutning. Så tæt på var de sorte, men den totale sensationen udeblev.
Det skal her nævnes at Brus var en søn af Veidemarkens Leica og faderen var Kristian Thomsen
Thor, som igen var en datter af Flemming Østergaards Mica – datter af Norsk Derbyvinder Jotuns
Bleika. Denne Bleika kom aldrig til start i på dansk Derby pga. nogle uheldige omstændigheder
omkring de gamle rabies grænser i Danmark. Som nogen vil huske, gik disse nærmest igennem
Kolding og Henry West Jensen – Bleikas ejer – boede yderst uheldigt i forhold til disse og resultatet
blev, at Bleika blev udelukket!
På Derbyet i 1991 blev Patrick (Fjellets Echo – Topsie) ved Poul Erik Dahl 5. vinder og Røsnæs
Dingo (Åens Dapper Dan – Svitjods Kikkie) ved Niels Erik Krüger besatte 6. pladsen. i 1997
1998 gav igen en placering – denne gang til Sneppelundens Assia (Åens Dr. Whitefoot –
Penselfjerens Okarina) ved Peter Sørensen.
I 2003 gjorde Pennehaves Buffas (Troldmarkens Applaus – Meggie) en flot figur og havde Buffas´
stand i et af de sidste slip ikke været resultatløs (fugl letter for upræcist i området), havde vi måske
set en Gordon setter i et finaleslip igen… hvem ved ☺. Ekvipagen besatte 4. pladsen.
I 2006 var vi igen med fremme, idet Zettertjärns Shadow (Wiscombe Shillaegh of Ensay –
Zettertjärns Hoppzan) ved Anders Andersson blev 4 vinder.
I Dansk Gordon Setter Kub har vi ”Sussie” mindepokal, som tildeles bedste placerede GSér på
Derbyet. Placeres ingen går pokalen til den GSér der når længst blandt du hunde der er udtaget til
andet heat (søndag). En flot gestus fra klubben, som her sender et signal om, hvor højt man prioriterer vor tilstedeværelse i finalen…
Her mindes jeg gerne nogle gode præstationer om end de ikke førte til placering. Disse vandt Sussie´s Mindepokal…. 1989 Åens Cindy ved Arne Nielsen – 1999 Åens II Vita ved Henning
Rasmussen – 2004 Åens Odine (min egen) og 2007 Åens Black Beauty ved Bjarke Farsinsen !
2008 blev ÅRET hvor det lykkedes – Gordon setterne havde ventet i 76 år på dette …nemlig en
sejr i Dansk Jagthunde Derby til en Gordon Setter.

Åens G. Blackie (Troldmarkens Applaus – Åens Una) ved Ole Halberg gik til tops i flotteste stil og
blev en velfortjent Derbyvinder i 2008. En enestående oplevelse for specielt Ole Halberg, som
dygtigt havde dresseret Blackie til dagen … men alle tilstedeværende GS folk følte en stor glæde,
nærmest en forløsning… endelig !
Blackie blev til gennem et samarbejde mellem Tony Andersen og undertegnede. Tony ejede på
daværende tidspunkt Åens Una (hun er min nu) og parret med Applaus (efter Tony´s forslag og
fælles enighed) blev kuldet lavet i fællesskab på dispositions erklæring til kennel Åens.
Når man ser på Blackie´s afstamning, er det, bortset fra et par udenlandske hanner som blod opfriskere, ren linieavl på Veidemakens Leica.
Blackies far, Troldmarkens Applaus, er efter Åens Junge (søn af Åens Dr. Whitefoot) og Åens Frk.
Freja (datter af Whitefoots kuldsøster Åens Dea) – begge efter Veidemarkens Leica.
Blackie´s mor, Åens Una, er en datter af Åens Erica - hvis far var Åens QX efter Åens Dapper Dan
og Åens Garbo. Begge med Veidemarkens Leica i hhv. 1. og 2. generation.
Som et lille kuriosum kan nævnes, at vi, Tony og jeg havde samarbejdet tidligere omkring Fjellets
Dannie, som var far til Åens første C og D kuld. Han var da en 6. mdrs. hvalp, som jeg importerede
fra Norge, via et tip fra Johan B. Steen.
Tony overtog Dannie og førte ham frem til et Jagtchampionat.

En af de største oplevelser ved Derbysejren til Ole og Blackie, var den glæde og varme som mange
af de tilstedeværende lod tilflyde GS folket … og ikke kun vinderen alene! Champagnen sprang –
venligst udlånt af Pointerklubbens formand – og stemningen var fantastisk.
Vi fik alle en oplevelse af de helt store. At kalde det en oplevelse for livet er vel store ord, men
egentligt meget dækkende … personligt vil jeg aldrig glemme denne Derbydag!
I skrivende stund (primo marts) har Kong Vinter sluppet sit faste tag på Danmark og den for
markprøvefolkets så irriterende lange og kolde vinter, er endelig på retur. Det første Derby afviklet
om foråret, i forbindelse med en treårs forsøgsordning, måtte udsættes til april.
Så medio april er vi der igen … med Derbydrømme og konkurrence på højeste plan. Denne weekend er de engelske hundes adelsmærker i fokus og Derbyfolket glæder….
Hvordan vil forårssatsningen forløbe og har vinteren ødelagt noget for os ?
Det ved vi meget mere om i midten af april – da er en ny historie klar til at blive skrevet og vi vil
utvivlsomt have nye gode minder …. ”Knæk og Bræk”.
Erik Petersen
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