3. Årsberetning fra Markprøveudvalget 2018

Markprøveudvalget konstituerede sig efter årsmødet i januar 2018 og kom til at bestå af
følgende : Jeanett Bruun, Connie Svane, Hanne Søndenbroe (vildtansvarlig), Gert Jensen,
Preben Arenfeldt og
Stine Maaløe Bach (formand).
2018 har været året, hvor regionen fejrede sit 50 år jubilæum. Regionen valgte bl.a. at få
lavet en Jubilæumsdummy, som blev udleveret til hjælperne på vores arrangementer, og der
var særlige jubilæumspræmier.
Regionen fik også til opgave at afholde det årlige Hold DM, som løb af stablen d 2.juni i
Jægerspris. Prøveleder Gert Jensen havde lavet et flot arrangement, hvor 10 af landets 11
regioner dystede mod hinanden. Det hele kørte som smurt – også vejret havde Gert sørget
for, selvom der var skruet lige rigeligt op for temperaturen. Men et flot arrangement og stor
tak til Gert og alle de godt 30 hjælpere, som sørgede for at de 40 hunde med fører havde en
dejlig dag. Midtsjælland løb med sejren. Nordsjællands hold, som blev nr. 4, bestod af
følgende :
Holdleder Ole Munch, godt assisteret af Preben Arenfeldt. Hundeførere : Pia Bielefeldt, Morten
Stanley, Henrik Poulsen og John Ekelund.
Regionen har i alt afholdt 8 officielle prøver og 9 uofficielle prøver plus 17 brugsprøver. Disse
er fordelt som følger :
-

3 B-prøver, heraf èn fyraftensprøve
2 off WT’er, heraf ét Golden Retriever racearrangement
3 Kvalifikationsprøver (Labrador racearrangementer)
5 C-prøver, den ene en grøn træning
2 uoff WT’er, den ene en grøn træning
1 D-dag
Hold DM

I alt giver det 458 hunde tilmeldt på officielle prøver og ikke mindre end 768 tilmeldte hunde
på uofficielle arrangementer. Ydermere har der været 149 hunde til Brugsprøve i regionen. Dét
kan da kaldes en aktiv region.
Vi har endvidere være med til at uddanne brugsprøvedommere fra Bornholm og Midtsjælland,
de har deltaget på vore prøver som dommerelever eller dommeraspiranter.
En kæmpe tak til alle, der har givet en hånd med i år. Uden hjælpere ingen prøver. Og
samtidig en opfordring til alle om at hjælpe med i det nye år. ALLE kan bruges… kan du ikke
skyde eller kaste, finder vi en opgave, der passer lige til dig, så hold dig endelig ikke tilbage.

Mål, planer og visioner for 2019:
Udover vores allerede offentliggjorte aktivitetskalender med mange prøver og arrangementer
har MU/Bestyrelsen planer om at afholde nogle små kurser for hjælpere og prøveledere, så
disse kan være ordentlig klædt på til opgaven i marken.
Vi afholder et brugsprøvedommerseminar den 19. januar med deltagelse af vore egne
dommere og brugsprøvedommere fra de andre øst danske regioner. Det er en god måde at
udveksle erfaring og få en mere ensartet bedømmelse.

Og for at vi kan afprøve og træne vores hunde, skal vi også bruge passende terræner – og
meget gerne områder, hvor vi har lov til at bruge skud. Derudover er det en stor udfordring at
finde områder med vand, da Naturstyrelsen er blevet mere ømfindtlig med at give tilladelse til
dette i de statslige skove. Så hvis du kender til områder, hvor vi kan få lov at træne – og evt.
afholde prøver, hører MU meget gerne fra dig, vi har også små prøver så selv et mere
begrænset område har interesse.
I det forgangne år blev der afholdt en Fyraftens B-prøve for Begynderklasse med godt 30
hunde. Det var rigtig hyggeligt og ikke så stressende for begynderhundene, sagde flere af
deltagerne, så denne form for prøve satser vi på at gentage i 2019.

På MU`s vegne – Stine Maaløe Bach

