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Hvert år afholdes der to Danmarksmesterskaber for brugshunde. Ét i Dansk Kennelklubs 

regi, for alle brugshunde racer, og så ét i vores egne Schæferhundeklub. Jeg var så heldig at 

kvalificere mig til dem begge to med Kendo, og pudsigt nok blev begge mesterskaberne afhold 

på Fyn. 

Det første mesterskab var DKK´s IPO (International Prøve Ordning) DM. Arrangementet var 

lagt i hænderne på Specialklubben for Belgiskehyrdehunde kreds 1 på nord Fyn. Konkurrencen 

kørte over to dage, den 21. og 22. april. Vi havde besluttet os for at køre frem og tilbage 

mellem Fyn og Jebjerg hver dag, i stedet for at overnatte. Det betød små 1200 km. på 

landevejen denne weekend, da vi også var der over om fredagen for at se de to prøvehunde i 

B og C. 

Dagen oprendt og til lyden af en sækkepibe marcherede vi ind til arrangementets åbning og 

lodtrækningen. Jeg trak nummer 6, hvilket betød spor om lørdagen og B og C om søndagen. Vi 

kørte på sporet med det samme. De 6 første deltagere skulle trække lod igen om sporene og 

her trak vi nummer 5. Da det var tidlig om morgenen havde vi alle sammen en lille fordel i at 

kunne skimte sporet i den hurtigt forsvindende dug. Det var ikke noget hjælp til hunden ud 

over fugtigheden, men det giver altid en vis ro, at vide at man er på rette ”spor”.  

Dommeren, Jørn Munk, var fra Boxer klubben. Kendo gik et dejligt koncentreret spor med et 

check i det ene knæk og lidt kredsen i et andet. Jeg kom til at holde lidt for hårdt igen efter 

anden genstand, og det fik ham til at checke igen uden dog at forlade sporet. Alle genstande 

var perfekte. Jeg var så godt tilfredse, at jeg var lige ved at glemme at melde fra ved 

dommeren. Han grinte af os og roste os for vores fortrinlige samarbejde! Under sine 

kommentarer til sporet lagde han vægt på min styring af hundens tempo, hans koncentration 

(han var den første der overhovedet ikke lod sig distrahere af dyrespor) og de korrekte 

påvisninger inklusiv min handling op ved hunden og fremvisning af genstandene. Det gav 98 

points! Sikke en start!! Det blev også dagens bedste spor. 

Inde på pladsen var bedømmelserne ret strenge. To små skridt i stå øvelsen, for at komme i 

holdt, betød at øvelsen gik i SG! Dommeren i lydighed var Leif Harder fra Dobermann klubben 

og hans blyant forblev meget spids hele weekenden. Lars Juhl fra Schæferhunde klubben 

dømte forsvars arbejdet og han havde øje for alt! Alle lydighedsmomenterne skulle 

overholdes, og dem er der mange af i IPO! Begge dommere holdt deres linier hele weekenden, 

så det var fair nok, og det var trods alt et DM! 

Det var med lidt bæven jeg stillede op om søndagen. Thomas Ravn var en dejlig beroligende 

hjælper lige inden slaget. Kendo lavede et flot program og der var ingen kiksere. Jeg var godt 

tilfreds både med ham og med min egen fremføring, dog overdrev jeg nok lidt 3 sekunders 

reglen! Det blev til 88 points.  

Så kom gruppe C. Jeg havde mange betænkeligheder med standhals delen. En hund var 

allerede dumpet fordi den gik efter figuranten, da han skulle forlade skjult, hvilket han 

gjorde på en højst provokerende måde! Dog havde vi ingen problemer. Han var lidt løs i 

bevogtningen, og jeg burde have slukkede ham noget hurtigere inden han gik i stå. Resten af 

programmet gik forrygende flot indtil indetransporten til sidst. Det skal lige siges, at der var 

kommet en ny figurant ind, lige før Kendo skulle op, på grund af skade på den anden figurant. 

Den nye var vist ikke videre heldig! Ved inde transporten går Kendo meget tæt og en anelse 

ind foran figuranten, så han ender med at træde hunden på poten. Kendo svarer med et nip i 

ærmet og ender ind imellem figurantens ben. Han stopper op og der sad Kendo og kikkede op 
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på ærmet mellem benene på ham. Det ville jeg godt have haft et billede af. Jeg får ham på 

plads igen og vi fortsatte transporten. Lidt puller, som nok også har kostet noget. Vi sluttede 

på 92, hvilket var efter weekendens målestok, utrolig godt!  

Jeg var godt tilfreds, jeg synes vi havde gjort en godt figur og hunden havde helt levet op til 

mine forventninger, noget som jeg ikke har været for forvænt med. Men forstille jer min 

forundring, da der kommer et væld af folk hen for at gratulere med min ”første plads”!!! 

Hvem skulle have troet det? De hunde der havde klaret sig godt om lørdagen, gik nede som 

fluer på sporet. Ja faktisk fortsat jeg som nummer 1 indtil den allersidste hund, en 

fantastisk dygtig par der havde 97 med fra sporet. Hunden, en Malinois, var uheldig og 

missede tilbage springet på klatrespringet hvilket kostede 8 points og alligevel sluttede den 

på 91 points! I gruppe C skulle de så lave 91 for at slå os og selv med et mindre uheld blev det 

til 96 points. En virkelig værdig Danmarks Mester. 

Hvad betyder det så? Ja faktisk betyder det, at Kendo og jeg er udtaget til at repræsentere 

Danmark ved verdensmesterskabet i Slovenien i september. De første fem hunde udgør 

holdet. Nej, hvor jeg glæder mig. Vice Danmarksmester, wow! For resten, fik vi et pokal for 

”Bedste samarbejde mellem hund og fører”, på baggrund af vores sporarbejde!  

14 dage senere skulle vi så i ilden igen. Denne gang havde vi indlogerede os på en kro syd for 

Odense, hvor DM’et skulle holdes. Jeg var lidt nervøs for vi skulle gerne vise os vice mester 

titlen værdig. Pointene så jo ikke ud af så meget på papiret, man skulle jo have set det selv. 

Lodtrækningen gjorde, at vi skulle op i B og C om lørdagen. Igen et par dommere med meget 

spidse blyanter som de holdt skarpe igennem hele konkurrencen. Kort sagt, gik det meget 

fint. Igen var jeg yderst tilfredse med os begge to, bort set fra en mindre hjerneblødning 

fra min side, hvor jeg kom til at sige ”dæk” i stedet for ”stå” i stå-øvelsen under løb. 

Heldigvis kunne Kendo programmet bedre end mig, for han stod! Undskyld Kendo! Det blev til 

90 points. C arbejdet viste sig ikke helt at være på plads inde i skjulet men ellers gik det 

bragende godt. Hans modprøve snakkes der om endnu rundt om i landet. Der opstod spontane 

klapsalver, mens han stadigvæk hang i luften, og jeg blev lidt nervøs for, om han ville kunne 

høre min ”slip” kommando! 95 point blev det til. Det rakte til en foreløbig 4. plads blandt B og 

C’erne. Desværre blev vi offer for de ”Fynske Fælder” på sporet om søndagen, som så mange 

andre, og kunne kun tilkomme 83 points. Altså 268 points og en 12. plads. Meget 

tilfredsstillende. 

Så jeg kan vist kun sige ”Fyn er fin”! 

Til slut vil jeg gerne takke alle de gode kammerater i kreds 80, der har hjulpet os frem til 

disse gode resultater. Uden jeres hjælp var det ikke blevet til noget. Tak skal I have. 

   Hilsen Pat og Kendo. 
 

 

 


