Referat af Dansk Pointer Klubs bestyrelsesmøde
Fredag den 9.december 2011
Deltagere:
Flemming Fuglede, Kruse Meier, Villy Lovèn, Anne-Marie Petersen og Flemming Sørensen
Flemming Fuglede bød velkommen til mødet, og takkede Anne-Marie for at vi måtte afholde mødet
hos hende.
1) Siden sidst – efterretninger
Intet at drøfte
2) Fastsættelse af endelig dagsorden
Tilføjelse af følgende punkter:
Pkt.20 – Status på Sædbanken
Pkt.21 – FJD`s ekstra vinderklasser
Pkt.22 - Oprettelse af markprøvefond
Pkt.23 – Vintermøde i FJD`s regi
Pkt.24 – DKK`s web-system
3) Evaluering af familiedagen som blev afholdt på Djursland
Godt tilrettelagt og fint med nye initiativer og aktiviteter. Desværre druknede udendørs aktiviteterne
nærmest i regn, hvilket betød at ikke alle aktiviteter kunne gennemføres.
Stor ros til alle involverede ”Djurslændige” – forplejningen var så absolut helt i top.
Udstillingen forløb fint, og der var ros til dommeren for en meget jordnær kritik.
Igen i 2012 er der familiedag på Djursland, og her bliver VL (Elsebeth) ansvarlig for invitation af
udstillingsdommer. Børge Sommer er tovholder på familiedagen.
4) Apporteringsprøver og træning i DPK-regi
Markprøvetræningerne blev mange steder ødelagt pga den strege vinter. Der var aflysningerne af
træningsture mange steder i landet, men på Sjælland og Fyn har man gennemført flere træninger.
I Sydjylland og ved Skive har der været en enkelt fælles træning. Jens Have havde arrangeret fælles
træning på Kongens Hus Hede, hvor der var to træningsdage, der begge var velbesøgt.
5) Efterårsvinderklassen 2011
Desværre var der ikke så mange hunde som forventet – der manglede èt hold i forhold til, hvad vi
plejer. Fine terræner, men på specielt et hold om formiddagen kunne der ønskes flere fugle.
Fremover skal vi bestræbe os på, at finde terræner over middag, hvor der er godt med fugle.
Fint sted at afholde afslutning.
6) Hubertusprøven 2011 + Hubertus DM
I Dansk Pointer Klub var der problemer med at samle folk nok til at stable en prøve på benene.
Derfor er DPK gået sammen med DGSK, DISK og ESK om at afholde fælles udtagelsesprøve.
Dette var en succes og begge prøver havde god tilslutning.
DM-prøven blev afholdt på Gl.Toftegaard, hvor der var en rigtig god prøve, som bl.a. er omtalt i
decembernummeret af Jæger.
FS skal sammen med Erling Clausen udarbejde et nyt oplæg til bedømmelserne på
hubertusprøverne, således regelsættet nærmer sig de internationale regler.

7) De fælles vinderklasser efteråret 2011, bl.a DM
På de fælles vinderklasser havde vi ikke så mange sejre som sædvanligt. DPK sejrede på èn af
prøverne, idet Peter Rafaelsen med Frierfjordens Lola vandt prøven ved Hejnsvig.
På DM var det ikke pointernes dag, og forskellige årsager gjorde, at det blev Henning Hansen med
Hesselhøjs Disco, der som den eneste blev placeret.
8) Vintermødet 2012
FS orienterede om det kommende vintermøde som afholdes på Fyn den 7.januar.
Anton Dahl har givet tilsagn, og FS kontakter ham inden jul. Vi har lyttet til medlemmerne, som
ønsker et vintermøde, hvor der også er tid til at snakke med hinanden og ikke kun lytte til foredrag.
Programmet er med FS der laver oplæg omkring udviklingen i DPK – ”DPK mod nye mål”
Efterfølgende kommer Anton Dahl med et oplæg, hvor han ser på DPK udefra
Vi skal have en drøftelse af det fremtidige Jagthundederby, samt orientering om, hvad der rører sig i
organisationerne.
9) Hovedprøven 2012 herunder uddeling af årspokaler
Afholdes på Sjælland omkring Holbæk og Tuse Næs. Det bliver i dagene 23.24.25 marts.
Standkvarter er Strandparken i Holbæk – skal man overnatte i forbindelse med hovedprøven, så skal
booking ske direkte til hotellet, og ikke gennem DPK.
Som dommere har følgende givet tilsagn om at dømme: Kjell Gustavsson (UK ordf.), Daniel
Gustavsson (UKK ordf.), Thore Larsson (ÅK ordf.), Peter Rafaelsen, Anton Dahl, Poul Erik Dahl,
Ole Dahl Madsen og Joakim Skovgaard (sekretær UKK)
Gennemgang af tjekliste om hvem der ordner hvad i forbindelse med hovedprøven
10) Familiedagen 2012
Afholdes på Djursland i 2012. ”Djurslændingene” har givet tilsagn om at afholde familiedagen
igen. Datoerne bliver den 15.16.17 juni – der er info i julebrevet og det kommer senere i Jagthunden
og på hjemmesiden
11) Efterårsvinderklassen 2012 – invitation af dommere
Afvikles den 21.september i Nordjylland, med udgangspunkt fra Gl. Toftegaard. Terrænerne bliver
ved Jes Kragh, Flemming Fuglede og Arnold Klovborg (Nold). Afslutning på Gl. Toftegaard.
Drøftelse af hvilke dommere der skal inviteres. FS inviterer dommerne.
Prøveleder: FFJ
Dommerinvitationer, CACIT + fældningstilladelse – FS
12) Årbogen 2011
FFJ orienterede om, at DGSK ikke længere har en trykt udgave af årbogen. Holdningen i DPK er
klar – så længe vi overhovedet kan få folk til at udføre arbejdet og der er økonomi i det, så
bibeholder vi årbogen.
Enkelt ændring i årbogsudvalget, idet Peter Gude har frabedt sig at lave avlstatistikken. Det bliver i
2011 Carlo Nørtoft som tager denne opgave.
Der er god økonomi i årbogen.
13) Hjemmesiden
Stor ros til Erik Petersen for det fantastiske arbejde, som han udfører med hjemmesiden. Utrolig
entusiasme Erik ligger for dagen. Det er helt fantastisk med opdatering i markprøvesæsonen, hvor
resultaterne er opdateret meget hurtigt efter prøven er forbi.

14) Nordisk Pointer Match – gennemgang af regelsæt
Der var fra alle en stor ros til Jens Bang for det udførte arbejde, som han har udført i forbindelse
med udarbejdelsen af ”Statutter for Nordisk Match”
FFJ kontakter Jens Bang for at lave enkelte små justeringer.
15) Dansk Jagthunde Derbys fremtid
Vi drøftede forårsderbyet, og fastholder vores indstilling om, at derbyet fra 2013 flyttes til om
efteråret. Henstilling til udvalget om ikke fremover at afvikle derbyet på hverdage. Når
forsøgsperioden med forårsderby et overstået, så henstiller DPK til, at de 5 specialklubformænd
fremover udgår derbyudvalget. Bestyrelsen i DPK fremsender til FS bud på fordele/ulemper ved
forårs/efterårsderby, således FS kan tage disse med i oplæget på vintermødet 2012.
16) Nyt fra organisationerne (FJD, DKK, DJU)
DKK:
Har barslet med nye etiske regler for avl. I FJD`s engelske gruppe var man enige om at der skulle
gøres noget i forhold til udmeldingen fra DKK. Heldigvis har DKK trukket forslaget i land igen – til
stor glæde for os i den engelske lejr. Ønsker en specialklub regler for avl, så er det op til den enkelte
specialklub at udarbejde et regelsæt.
FJD:
Særdeles godt samarbejde i den engelske gruppe – det har været en fantastisk ide` med opdelingen,
og der er stor effektivitet i møderne. Nu er der kun et fællesmøde, hvor alle stående racer er
repræsenteret.
DJU:
FFJ orienterede om arbejdet i DJU.
17) Indstilling af emner til dommeruddannelsen
Ingen indstillinger fra DPK
18) Økonomi
AMP redegjorde for regnskabet i nøgletal. Årsresultatet er et lille underskud på knap 700.Vi har bl.a. 19.000.- til gode i årbogen, samt investeret ca. 13.000.- kr. i merchandise.
19) Skatmester for markprøvepokalerne
Jutta og Frede Aude har ønsket at frabede sig skatmesterhvervet. Vi mangler derfor en ny til dette
hverv – forslag modtages med glæde
20) (X) Status på Sædbanken
Det ligger lidt stille med tapningerne i øjeblikket. Det forventes at der gennemføres en tapning først
i det nye år. Listen for hvilke hunde der er tappet sæd af, kan findes på klubbens hjemmeside.
21) (X) Ekstra vinderklasser
Stor tilfredshed med de to ekstra vinderklasser som blev afholdt efter DM. Prøveformen er 3-årig og
især 2-dommersystemet og dèt at vi gik samlet, gav et særdeles godt indtryk

22) X Markprøvefond
Forslag fra DGSK om at oprette en markprøvefond. Formålet er, at der kan bidrages økonomisk til
folk der vil yde en indsats for at pleje terræner, som kan anvendes til markprøver.
Fra DPK`s side synes vi, at det er en rigtig god ide` og opfordrer til der arbejdes videre med ideèn..
23) X Møde i FJD-regi`
FJD debatmøde:
FJD afholder et debatmøde den 28.februar 2012 i Vingsted Centeret, hvor bl.a Christian Johansen
skal holde oplæg
24) X DKK`s websystem
Et nyt Web-system bliver lanceret i DKK, således alle prøver administrativt bliver oprettet i
systemet. For DPK bliver Anna-Marie Petersen superbruger.
25) Evt
Gennemgang af mærkedage der skal skrives om i Jagthunden:
Referent
Flemming Sørensen

