Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Pointer Klub til hjemmesiden
Der blev afholdt bestyrelsesmøde i Dansk Pointer Klub onsdag den 12.maj hos Anne-Marie
Pedersen, Viernevej 4, 5451 Søndersø.
Dagsorden som følger:
1) Fastsættelse af endelig dagsorden
Tilføjelse af yderligere punkter:
2a – Nordisk Pointer Match
2b - Dommerudvalg
2c - Sædbank
17a - Dommeremner
17b – Fonde i Dansk Pointer Klub
2) Efterretninger
Ingen
2a) Nordisk Pointer Match
Nordisk Pointer Match afvikles i Finland i den 1.oktober. Derudover er der prøver i forbindelse med
matchen Finland den 2.og3.oktober. Den 2.oktober er der unghunde match og den 3.okotber er der
vinderklasse.
Der har været en del skriveri frem og tilbage omkring datoen for Nordisk Pointer Match. Der er
fælles vinderklasser i Danmark i den weekend, så langt størstedelen af de højt meriterede hunde
deltager formentlig ikke i NPM. Ligeledes har speciel Svensk Pointer Klub ønsket et andet
tidspunkt for NPM
Vi drøftede kriterierne for at deltage i NPM. Normalt udtages hundene efter det pointsystem som
anvendes til Årets Pointer, men i år er det svært, at få hunde nok. Som minimum mener vi i
bestyrelsen, at de hunde som skal repræsentere DPK, skal være vinderklassehunde og skal have
bestået apporteringsprøven. Kommer der mere end 4 interesserede, så udtages hundene efter
pointskalaen til årets pointer.
Til unghunde matchen skal hundene ha opnået enten 1.eller 2.præmie på markprøve i UK. Er der
mere end 4 som er interesseret, så trækkes der lod blandt de tilmeldte hunde.
Vi drøftede ligeledes rejsetilskuddet til de deltagende hunde i NPM, og blev enige om, at såvel de 4
unghunde, som de 4 vinderklassehunde får et tilskud på 1000.- dkr.
2b) Dommerudvalg
DPK foreslår at Joakim Skovgaard skal afløse Christian i DUV.
2c) Sædbank
Kruse gav en orientering om sædbanken og tapning af sæd til sædbanken. I bestyrelsen har vi lavet
en kontrakt omkring forløbet for aftapning, godkendelse, nedfrysning og opbevaring. Denne
kontrakt findes på hjemmesiden. På DKK`s hjemmeside kan man finde lovgivningen for
opbevaring af sæd

3) Evaluering af vintermødet, træningsture og forårets markprøver
Vintermødet blev afholdt et rigtig fint sted, og der var et flot fremmøde. Der var igen forskellige
indlæg om relevante emner. Thomas Klit omkring dressur af engelske hunde. Carlo Nørtoft og Erik
Pedersen fremlagde ”Pointerens mentale standard”, Joakim Skovgaard orienterede om det fælles
markedsføringsudvalg, Tage Jessen fortalte om falkejagten med den stående hund og Flemming
Fuglede gav en orientering om arbejdet i organisationerne.
Datoen for vintermødet i 2011 bliver den 29.januar. Temaerne skal bl.a. være dressur af jagthunde.
Vi vil forsøge at få dressører med forskellige indgangsvinkler til dressur.
De officielle træningsture i klubregi` blev i foråret mange steder aflyst eller udsat.
Forårets markprøver var mange steder ligeledes udsat til senere på foråret. Pointeren klarede sig
godt dette forår – både i kvalitetsklasserne, men i særdeleshed i vinderklasse. DPK vandt 3 af 4
fælles vinderklasser – alle med Cacit! Ligeledes opnåede vi mange placeringer i konkurrencen med
de øvrige racer. På mesterskabsprøven startede 11 pointere, desværre fik vi kun èn placering.
4) Evaluering af Hovedprøven 2010 – herunder regnskabet.
En rigtig god hovedprøve – meget gode terræner – flotte præmieringsprocenter – særdeles
fremragende standkvarter – god organisation.
5) FJD - udstillingen 2010
AMP har talt med Arne Larsen, og han er tovholder for DPK. Villy er bestyrelsens kontaktperson til
Arne, og undersøger hvem der er ringsekretær. Jens Have har styr på pokalerne, og medbringer
disse til udstillingen. Erik Pedersen er dommer.
6) Familiedagen ved Ribe 2010
Kruse orienterede om familiedagen ved Ribe. Igen er det ”Team Kruse” som skal afholde
weekenden. Der er styr på mad, hjælpere osv. Vi skal gerne bruge nogle gaver til lotteri – Kruse
sørger for at dette sættes på hjemmesiden. Programmet for familiedagen kan ses på hjemmesiden.
Bestyrelsen har igen ordet lørdag eftermiddag – der sammensættes et program til dagen
7) Efterårsvinderklassen på Fyn 2010
Prøven afholdes på Fyn lørdag den 25.september. Prøveleder er Alex Nissen. Tilmelding sendes til
FS. Mødested er Salbrovad Hallen. FS ansøger om CACIT og fældningstilladelse.
8) Hubertusprøve 2010
Der har været en noget svigtende interesse for hubertusprøven i DPK-regi`. FS forsøger at finde et
terræn i Sønderjylland og fastsætter en dato for prøven. Kruse er behjælpelig med at arrangere
prøven.

9) Hovedprøven 2011
Prøven afvikles på Fyn den 1.2 og 3.april 2011. Standkvarter er Lunde Fritidscenter ved Ringe.
Centeret er reserveret. Svend Buchhave er prøveleder.
10) Matrix for bestyrelsens arbejde
FS opgraderer matrix og udsender dette til bestyrelsen. Er der ændringer, så er hvert
bestyrelsesmedlem ansvarlig overfor de enkelte opgaver. Som tilføjelser til matrix, så skal der laves
en aktivitetskalender for DPK, som opdateres jævnligt og der skal påsættes en ansvarlig for racedyst
i de forskellige områder.
11) Midler fra avlsfonden ved import af pointere *
Vi har fået 3 ansøgninger om støtte fra avlsfonden.
12) Pokaler
FS havde et oplæg omkring uddeling af pokaler. Der udarbejdes en oversigt som kan anvendes ved
præmieuddelingerne, samt små kort, hvorpå det er skrevet hvilke pokaler det er og hvilke
placeringer de skal uddeles til.
13) Hjemmesiden
FS fremlagde tal fra webmaster Erik Pedersen. Det er en imponerende hjemmeside DPK har, og
dette ses ikke mindst af de rigtig mange besøg. Bestyrelsen er meget meget tilfredse med Erik
Pedersens arbejde, men vil samtidig endnu engang henstille til at medlemmerne er aktive med
indsendelse af materiale til hjemmesiden.
13) Fødselsdage i 2011****
2010: Vi opfriskede listen med fødselsdage i 2010. Vi tjekker op på at de der skal skive om
fødselarerne nu også gør det.
Fødselsdage i 2011: AMP udsender en liste for fødselsdage i 2011.
14) Orientering fra organisationerne (Derby, FJD, DJU, DKK)
Derby: FS gav en orientering om forløbet forud for årets derby. Der var en grundig drøftelse af dette
punkt. Bestyrelsen er enige i at det har været en meget uheldig fremgangsmåde forud for årets
derby. Et derby som for øvrigt forløb særdeles godt og med sejr til pointeren.
FJD: FFJ orienterede om arbejdet i FJD. Opdelingen af engelske/kontinentale sker fra næste møde.
DKK:.Vi henstiller til at DKK fremover tager hensyn til hvornår forårsvinderklasserne placeres,
således de ikke fastsættes samtidig med DPK`s hovedprøve.
15) Fælles markedsføringsudvalg
Kruse er bestyrelsens ankermand på opgaven.

FS fremlagde forløbet for gruppens arbejde indtil nu. Der afholdes Country Fair på Frijsenborg i
august, hvor DPK også er repræsenteret.
16) Evt
Apporteringsprøver fastsættes til følgende datoer:
Sjælland – Hagested/Gislinge: 27.juni
Fyn – Ringe: 10.juli
Sønderjylland – Ribe: 1.august
Djursland – Ryomgaard: 28.august
Nordjylland - Løkken: 1.august
Racedysterne ordnes af Allan Diederiksen pi Jylland, Svend Buchhave på Fyn og Villy Lovèn på
Sjælland.
Årbogen 2010 skal laves i fællesskab med engelsk setter klub. FFJ og Alex Nissen deltager i et
møde sammen med ESK-repræsentanter i den nærmeste fremtid.
17a) Dommeremner fra DPK
Bestyrelsen synes det er problematisk, at der ikke er flere som vil være markprøvedommere. Da vi
samtidig har konstateret, at der i løbet af få år, vil være et stort antal dommere som falder for
aldersgrænsen, mener vi man er tvunget til at gøre noget!! Derfor er vi af den opfattelse, at der skal
nye dommere til. Vi fandt frem til en håndfuld personer, som vi ønsker at indstille som dommere. Et
par af disse personer har tidligere været dommere, og de øvrige er meget erfarne og højt meriterede
hundeførere. De 5 indstilles til DUV hurtigst muligt.
17b) Fonde
Forslag om vedtægtsændringer i fondene. Opfølgning på næste bestyrelsesmøde
Næste møde i forbindelse med familiedagen ved Ribe 2010
Referent
Flemming Sørensen

