Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Pointer Klub
Lørdag den 18.juni 2011
Mødet afholdt i forbindelse med familiedagen 2011
Til stede: Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ), Villy Lovén (VL), Kruse Meier (KM), Anne-Marie
Pedersen (AMP) og Flemming Sørensen (FS)
1) Fastsættelse af endelig dagsorden
Der var flere tilføjelser til dagsordnen. Disse punkter er indsat som pkt. 17a, 17b, 17c, 17d og 17e.
2) Efterretninger – opfølgninger fra sidste møde
Ingen efterretninger
3) Evaluering af forårets aktiviteter (fælles vintermøde, træningsture og DKKvinderklasser)
Fælles vintermøde:
Som et nyt tiltag blev der afholdt et fælles vintermøde med de øvrige engelske klubber. Vi drøftede
udbyttet af dette møde og konkluderede følgende: Det er et spændende tiltag på tværs af klubberne,
og arrangørerne med Erik Pedersen i spidsen havde gjort et stort og flot forarbejde. Men vi har også
måtte sande at dette tiltag ikke havde den forventede opbakning fra DPK`s medlemmer - samme
tendens som til den fælles aktivitetsdag på Frijsenborg. Der var enighed om, at vi alle savnede vores
egen vintermøde. Det er en svær balance, hvordan vi skal agere fremadrettet. Dels vil vi gerne have
et fint samarbejde med de øvrige klubber, men vil mener også, at hvis ”klublivet” styrkes
yderligere, så skal vi også have vores egen vintermøde. I 2012 afholder vi vintermøde i DPK –
datoen bliver 7.januar.
Træningsture:
Aflyst flere steder pga vinteren. Vi snakkede om træningsturene på Fyn, Sjælland og Sønderjylland.
Der var en fin tilslutning til træningsturene på Fyn, mens det i Sønderjylland var ”Tordensskjold
soldater” der mødte frem.
DKK-vinderklasser:
Der var fin tilslutning og mange fugle på de afholdte prøver. Vi havde håbet på flere topplaceringer
på disse prøver. På den afsluttende mesterskabsprøve startede 11 pointere og af de 6 placerede
hunde var der 3 pointere. Mørups Britta og Hugo Nielsen som 2.vinder, Villy Lovén og Takese
Erika 3.vinder og Flemming Sørensen med Fugledes Extra som 6.vinder.
4) Hovedprøven 2011
Hovedprøven blev afviklet med Svend Buchhave som praktisk prøveleder og Lunde Kursuscentret
som standkvarter. Der var en dejlig stemning blandt medlemmerne. Vi føler i bestyrelsen, at der var
styr på tingene. Standkvarteret var perfekt og prisbilligt. Der var en bred opbakning fra hele den
fynske medlemskreds med terræner. Det fungerede fint med forskellige mødesteder på førstedagen.
Vi synes at kvaliteten på hundene – især i UKK – var rigtig god. Her blev det en svensk vinder, idet
Piemens Birka med Susanne Hempel blev 1.UKK. UK blev vundet af Niels Eckholm med Fugledes
Opus, mens sejren i ÅK gik til Villestoftes Sissel, ejer/fører Anne-Marie Pedersen.

En stor vinderklasse med 5 hold om søndagen – gode overskuelige terræner til 2.heat og matchning.
Villy Lovèn og Takese Erika blev 1.vinder med CACIT.
5) FJD - udstillingen 2011
Alt for få tilmeldinger generelt, men i særdeles hos pointeren. Der var kun 12 pointere af de ca 200
deltagende hunde. Vi drøftede hvad årsagen kunne være? Vi kom ikke frem til en endelig
konklusion, men det kan tolkes sådan, at der er mange udstillinger i forbindelse med diverse
arrangementer. Det var ærgerligt at det ikke blev formidlet ud, at det var muligt at efteranmelde
hunde til udstillingen – det bør fremadrettet annonceres såfremt det er en mulighed.
Der er stor ros til Arne Larsen og hjælpere for engagementet omkring FJD-udstillingen.
6) Orienteringspunkter til familiedagen – ”Bestyrelsens time”
FFJ orienterer på bestyrelsens vegne omkring følgende hovedpunkter:
Hovedprøven 2011 – DKK`s udstillingsregeler og etiske regler for avl – Efterårsvinderklasser 2011
(2 yderligere prøver efter DM) – Nye tiltag ifb med hubertusprøver – Vintermødet, hovedprøve og
familiedag 2012 – Status for DPK`s sædbank – DPK-butik (Merchandise) – Jagthunden –
Hjemmesiden.
7) Efterårsvinderklassen 2011
Vinderklassen afholdes til efteråret på Lolland hos Ole Schmidt lørdag den 24.september.
Standkvarter bliver Sakskøbing Vandrerhjem. Som dommere er inviteret Mogens Vestergaard
(Ordf.), Poul Erik Dahl og Anton Dahl.
FS søger om dispensation til fældning af fasaner og CACIT, og FS sørger for annoncering på
hjemmesiden og i Jagthunden.
Prøveleder er FS.
8) Hubertusprøver 2011
Der er lavet et samarbejde mellem ESK- DGSK - DISK og DPK om at lave fælles
udtagelsesprøver. Vi må erkende, at der har været for få tilmeldte til DPK`s hubertusprøve. I 2010
måtte vi aflyse prøven. Nu bliver der lavet 2 fællesprøver – en øst og en vest prøve. Disse afholdes
henholdsvis 21. og 22.september. Der er plads til 4 hunde af hver race på de 2 prøver. Møder der
kun ex 2 pointere, så går pladserne videre til de øvrige racer. De 2 bedst placerede i hver race på de
2 prøver bliver udtaget til DM. Den fælles afsluttende prøve er endnu ikke fastlagt. Vi henstiller til,
at 1.og 2.vinder på DM bliver foretrukket som Danmarks repræsentanter i VM.
9) Ekstra efterårsvinderklasser 2011
FJD afholder i 2011 to ekstra vinderklasser efter DM. De afvikles i Sydjylland og på Sydsjælland
og bliver med et hold af 16 hunde på hver prøve. Det bliver med 2-dommer system. Placeringerne
på disse prøver tæller til de forskellige championater. Prøverne afvikles den 22.10 ved Bramming
med Poul Vestervang(ordf) og Erling Clausen (Bramming) som dommere og på Petersgaard den
30.10 med Finn Møller Jørgensen (ordf) og Joakim Skovgaard som dommere.
10) Hovedprøven 2012
Afholdes på Sjælland i dagene 23-24-25 marts. Det har været et stort ønske fra medlemmerne at vi
kunne bo samlet – det har været svært at finde, men det er lykkes at få Strandparken i Holbæk som
standkvarter. Her er ca 50 værelser, hvilket skulle være tilstrækkeligt så alle kan bo det samme sted.

Fredag mødes man igen på forskellige terræner. Dejligt at mange af medlemmerne har tilbudt sig
som terrænledere, hvilket er særdeles positivt.
Vi gennemgik dommerlisten og fandt frem til hvem der skulle inviteres.
11) Nordisk Pointer Match – forslag fra Jens Bang
Vi diskuterede et fremsendt forslag fra Jens Bang omkring regelsættet for NPM. Jens har udarbejdet
et fint forslag til et fremtidige regelsæt for NPM. Der er et eksisterende regelsæt som er udarbejdet i
2003, men dette er betydelig mere fyldestgørende. Vores holdninger til det fremsendte er positiv,
men det skal jo besluttes af de øvrige lande.
12) Dansk Jagthunde Derbys fremtidige placering
Vi havde en lang drøftelse af hvordan derbyet afvikles fremadrettet. Der er et år tilbage af den 3årige forsøgsperiode med forårsderby. De to første forårsderbyer har været præget af den strenge
vinter, og har derfor været afviklet midt i april måned. Det er uholdbart ikke at have et fast
tidspunkt for derbyet. Bestyrelsen nåede frem til følgende:
Vi indstiller til, at man fremadrettet, som i Sverige, skal have en præmiering eller prædikat om
derbyformat, for at være startberettiget på derbyet.
Derbyet bør afholdes i weekenderne eller fredag/lørdag – ikke på 2 hverdage.
Der er et presset markprøveprogram om foråret, og efter en lang drøftelser kom vi frem til at
derbyet flyttes tilbage til efteråret – den 3.weekend i september.
Betalingen skal være så sent som muligt. Man kunne betale ¼ i 1.rate inden hunden er fyldt et år og
¾ i 2.rate. 2.rate skal ligge så sent som overhovedet muligt.
Derbyet skal fremover stadigvæk være en 2-dags prøve.
Derbyet skal afholdes på de mest velegnede terræner – ikke nødvendigvis på skift mellem
landsdelene
13) Jagthunden
I bestyrelsen har vi stor ros til Flemming Østergaard som redaktør. Jagthunden er blevet fornyet og
er et spændende og læsevenligt blad, hvor der er kommet flere jagtrelaterede artikler. Vi er stolte af
bladet, og samarbejdet med redaktøren fungerer perfekt.
Vi har i DPK fået en ny redaktør for DPK. Jan Rasmussen har, sammen med Else-Marie, afløst Lars
Bæk-Nielsen. Vi retter en stor tak til Lars for udført arbejde.
14) Hjemmesiden
Vores hjemmeside er fantastisk. Det er et vigtigt medie i klubben og i bestyrelsen vil vi igen rette en
stor ros til Erik Pedersen som webmaster. Vores hjemmeside er altid opdateret, og der er meget
spændende og relevant information at finde. Dette er krydret med mange flotte billeder.
15) Sædbanken – status og fremtid
Der har været ca 20 hunde til tapning – en del hunde af andre racer end pointeren. FFJ og AMP får
en statusopdatering fra Laust, der er kontaktperson til dyrlægen i Bjerringbro.
Med DKK`s etiske regelsæt in mente, så kan vores sædbank blive en stor gevinst.
16) Klubbens økonomi

AMP oplyste regnskabets nøgletal. Vores hovedprøve gav et pænt overskud, hvilket vi i bestyrelsen
er glade for! AMP orienterede om økonomien i de forskellige fonde og konklusionen er at klubbens
økonomi er i god stand.
17) Nyt fra organisationerne (FJD, DJU, DUV)
FFJ orienterede om nyt fra de forskellige organisationer.
17a) DKK udstillingsregler
Det har skabt forvirring hvad der kræves på udstilling for at blive jagtchampion og
brugschampionat. Vi er enige om, at der højst skal en very good til for at blive jagt/brugschampion.
En hund der får præmien Very good er, ifølge DKK`s beskrivelser ”…en hund af eksteriørmæssig
høj kvalitet”!!
17b) Brev fra Dansk Breton Klub
I seneste nummer af Jagthunden er der en skrivelse fra DBK omkring arbejdet i FJD. Det er DPK`s
fornemmelse, at samarbejdet blandt de engelske racer fungerer særdeles godt. Møderne er effektive
og afvikles i en god ånd. Der er et tættere samarbejde blandt de engelske racer og dette bør bl.a.
fortsættes via møder i FJD – vi ser bestemt ingen grund til at ændre på den måde det fungerer nu!
17c) Nye dommeremner
FFJ orienterede om hvordan dommeruddannelsen er opbygget. FFJ er igangværende aspirant. Vi
drøftede dommeruddannelsen og gennemgik hvem vi evt. kunne indstille til dommerelev.
17d) DKK etiske regler for avl
Nye regler for avl gør det besværligt at avle for racer med en lille population. Indavlskoefficient på
max 6.25 %, samt matadoravl giver store begrænsninger for vores race.
FJD vil ikke accepterer dette og appellerer kraftigt imod dette tiltag.
17e) DPK butik (merchandise)
Opgørelse fra Lars på beholdningen af merchandise i klubben. Carsten overtager beholdningen og
fortsætter som sælger.
18) Eventuelt
Intet
Referent
Flemming Sørensen

