
Referat af Dansk Pointer Klubs bestyrelsesmøde ved Stoholm 
Fredag den 20.juni 2008 

 
Tilstede: Flemming Fuglede (FFJ), Joakim Skovgaard (JS),  
Anne Marie Pedersen(AMP) og Flemming Sørensen (FS).  

        
     Afbud fra Rune Pedersen 
 
                    Alex Nissen (AN) deltog i pkt. 1 og 10. 
 

Dagsorden 
 

1) Fastsættelse af endelig dagsorden 
Klubbens økonomi pkt. 10, blev rykket op som 1.pkt., da Alex Nissen deltog i dette pkt. 
. 

2) Efterretninger 
Intet 

 
3) Evaluering af aktiviteter i foråret 2008, bla. Vintermødet, træningsture, hovedprøven, 

DKK-vinderklasserne og FJD-udstillingen. 
 
Vintermødet:  
Igen i år en stor tilslutning til mødet som blev afholdt på Fyn. Mange positive 
tilbagemeldinger fra klubbens medlemmer. Temaet var ”Ydere og nydere i det åbne 
landskab” med fokus på småvildets levemuligheder. Indlægsholdere fra 
naturfredningsforeningen og DJ, samt en hundesportsmand udgjorde panelet. Mødet har 
været stærkt medvirkende til at filmen om agerhønse projektet i Frankrig er blevet oversat til 
dansk og uddelt til interessenter. Debatten om småvildet i almindelighed og agerhønen i 
særdeleshed er blevet bragt til debat, hvor beslutningen om naturforvaltning i Danmark 
træffes!! 
 
Træningsture: 
Stor tilslutning til klubbens marktræningsarrangementer. Det bibeholdes landsdelsvis. 
Enkelte steder er det afholdt i samarbejde med de øvrige engelske klubber. 
I det kommende forår påtænker vi i bestyrelsen, at flere ligger terræn til disse træningsdage, 
således at klubbens medlemmer får tilstrækkelig med tilbud. 
 
Hovedprøven: 
Flot flot arrangement på Midtfyn. Stor ros til arrangørerne og hele teamet omkring 
hovedprøven. Flot opbakning fra medlemmerne – den prøve i nyere tid hvor vi har haft flest 
startende hunde. Bl.a. over 50 hunde i vinderklasse!!.  
Enighed om at holde en vis standard og stil i forbindelse med festmiddagen, dog er det 
vigtigt at vi prismæssigt holder et niveau hvor alle kan deltage. 
Vi diskuterede om klubbens vinderklasse på hovedprøven, skulle opdeles i 2 prøver. Vi er i 
bestyrelsen enige om at bibeholde det som 1 prøve. Vi vil fortsat have konkurrence i vores 
egen vinderklasse og der er mange traditioner forbundet med klubbens vinderklasse. 



Vi vil dog, for at tilgodese de hunde der på klubbens vinderklasse har gået til en 1.pr i 

åk/brk, men som ikke bliver placeret  pga det stærke felt,  har vi i bestyrelsen besluttet 

fremover, at Dansk Pointer Klub tildeler disse hunde en ærespræmie. 
 
DKK-vinderklasser: 
Rigtig gode præstationer på prøverne. Mange hunde er placeret på de forskellige prøver, 
bl.a. fik vi i dette forår 3 x 1.vindere – Fugledes Dina/Keld Nielsen, Hesselhøjs 
Disco/Henning Hansen og Fugledes Dirch/Flemming Fuglede.  
På den afsluttende prøve ved Århus, forårs-DM, blev 3 pointere placeret – Idimun 
Rona/Aage Christiansen, Stormosens Oliver/Annamarie Skov og Fugledes Dirch/Flemming 
Fuglede.  
Angående antallet af vinderklasser, er det i DPK holdningen, at det er vigtigt vi har mange 
vinderklasser, men også at der skal stadigvæk være et vist niveau blandt hundene! 
 
FJD-udstillingen: 
18 hunde tilmeldt og Kresten Scheel var dommer. Ifb med udstillingen var der gratis kaffe 
og rundstykker til klubbens medlemmer. Stor tilslutning og ros til initiativet. 
Generelt en god standard blandt de tilmeldte hunde og det blev til triumf for især Jens Have, 
som blev både BIR og BIM. 
 

4) Efterårsvinderklassen på Sjælland 
Prøven bliver afviklet den 28.september på arealerne omkring Slagelse. Afslutning på 
Mullerupgaard. Mødested er Falkensteen Gods. H.C. Hansen bliver prøveleder. 
 

 
5) Hubertusprøven efteråret 2008 

JS og FS undersøger mulighederne for at afholde prøven i det sønderjyske. JS er tovholder 
på prøven. 
Vi drøftede regelsættet til brug ved prøven. Vi vil henstille til, at vi fremover kører efter de 
internationale regler. 
 

6) Vintermødet 2009 
Afholdes på Fyn i de kendte omgivelser. Dato fastsættes på et senere tidspunkt. 
Vi drøftede emner til vintermødet.  
 

7) Hovedprøven 2009 på Sjælland 
Vi afholder prøven den første weekend i april omkring Holbæk. Standkvarter bliver 
Knapstrup Hallen. Prøveleder er som altid på Sjælland Hans Kurt Kaas. 
Som dommere til prøven inviteres: Anton Dahl, Peter Rafaelsen, Bjarke Andersson, Britt 
Marie Dornell Torn, Joakim Skovgaard, Leif Herman. 
UKK: Britt Marie Dornell Torn og Joakim Skovgaard. 
UK/ÅK/VK: Anton Dahl, Peter Rafaelsen, Bjarke Anderson, Leif Herman (Ordf). 
 
FFJ tager til Sjælland på en af træningsdagene og afholder efterfølgende et møde med 
terrænlederne. 
 
Hovedprøvens tjekliste gennemgås ved næste bestyrelsesmøde. 
  



8) Årbogen 2008 
JS er i redaktionsudvalget til årbogen. NMO er tovholder på projektet. 
JS har fået kritikkerne fra DKK udstillingerne. Disse afleveres til NMO. 
 

9) Fastsættelse af tidspunkt for familiedag og efterårsvinderklasse 2009 
Familiedagen i det kommende år bliver afholdt ved Ribe, men med Villy Loven som 
ankermand. De sjællandske regionsfolk vil sammen med Kruse Meier stå for arrangementet. 
Vinderklassen afvikles i Jylland ved Herning, lørdag den 26.september. Jens Have er 
ankermand på prøven. 
 

10) Klubbens økonomi 
AMP er ny kasserer i klubben og AN har indvilliget i at hjælpe AMP i overgangsfasen.  
Efter familiedagen hjælper AN AMP med bogføringen, så AMP ligeså stille bliver kørt ind i 
det. AMP har overtaget rettighederne til klubbens konti. 
 
En lille medlemsfremgang i forhold til  samme periode sidste år. 
 
En lille stigning i salget af årbøger. 
 
Overskud på driften på ca 4.000 kr. 
 
Hovedprøven gav et overskud på ca 4000 kr.- Det er imponerende når man ser på det 
arrangementet, der var i forbindelse med jubilæet. Bestyrelsen udtrykker i den forbindelse 
endnu engang stor ros til den personkreds der var involveret i denne prøve. 
 
FFJ udtrykte på vegne af bestyrelsen en stor tak til AN for det store arbejde han har lavet i 
klubben. 
 
AMP har modtaget regnskabet fra 2008, incl bilag fra 1.november 2007. 

 
11) Nyt fra organisationerne (DKK, Derby, FJD, DJU) 

DKK:  
Vi drøftede hvordan vi fremover kan være sikre på at resultaterne bliver registreret hos 
DKK. Vi holder i de forskellige organisationer fokus på denne problemstilling. 
 
DJU:  
JS refererede kort omkring DJU.  
 
Resultatbogen blev diskuteret. I DPK`s bestyrelsen er vi helt enige om at resultatbogen bør 
afskaffes, dog først efter at DKK`s registrering fungerer 100 %!! 
 
Ny struktur i DJ. Denne struktur er ved at falde på plads. 
Fælles markprøve regler: Omkring det med nye kategorier i vk. 
Orientering om valg til de forskellige udvalg. 
 
 
 
 



Derby: 
Afvikles på Fyn. 
Snak om at derbyet flyttes til foråret. Også en drøftelse af om aldersgrænsen for derbyet 
ændres, således hundene starter på derbyet det år hvor de fylder 1 år. 
Bestyrelsen er åben for en diskussion om Derbyet. Vi vil gerne holde fast i det som en 
efterårsprøve. 
 
FJD: 
Gennemgang af referatet fra forrige møde. 
Fra referatet drøftede vi enkelte punkter, bl.a.: 
Bladet Jagthunden bliver ændret i form og med et mindre antal numre. Samarbejdet med 
Virkholm er afsluttet. Ny redaktør er Flemming Østergaard. 
 
Laust Nørskov er foreslået og godkendt som dommerelev. 
 
70-års reglen for markprøvedommere bør ændres, således at de der har kapacitet og vilje 
fortsat skal bibeholde deres autorisation.  
 

12) Procedure ved mærkedage* 
Kassereren finder ved årsskiftet ud af hvem der har mærkedage i det kommende år. På 
bestyrelsesmødet i december/januar aftales det hvem der skriver om fødselarerne, og hvem 
der repræsenterer klubben på fødselsdagen. 
Mærkedage er: 50. 60, 70, 75, 80 etc. 

 
 

13) Bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder** 
 

JS laver et udkast til hvordan vi fremover får klarlagt hvem der varetager de forskellige 
opgaver i klubben. Dette laves til næste bestyrelsesmøde. 
 
Vi skal fremadrettet være bedre til at bruge repræsentantskabet. 
 

14) Fastsættelse af næste mødedato 
Afholdes dagen inden DM hos FFJ på Borupgaard. Repræsentantskabet inviteres. 
 

15) Eventuelt 
Pokal til opdrætteren af 1.vinderen i UKK – FFJ aftaler dette med skatmesteren. 

             
             
Referent 
 
Flemming Sørensen 

 


