Referat fra Dansk Pointer Klubs bestyrelsesmøde
Fredag d. 7. december 2012 kl. 13 i Vierne
Formanden bød velkommen og takkede Anne-Marie for at lægge hus til
møderne.
1. Siden sidst – efterretninger
FJD har indstillet Erik Petersen til DKK’s repræsentantskab
2. Fastsættelse af endelig dagsorden
Der tilføjes pkt. 3a og 3b
3. Evaluering af Hovedprøven 2012 på Sjælland samt Hovedprøve
d. 22.-23.-24. marts 2013 i Vildbjerg, herunder uddeling af
pokaler, gennemgang af ansvarsområder.
Hovedprøven på Sjælland forløb fint, vi har kun fået gode
tilbagemeldinger. Flemming Sørensen var inviteret til dette punkt, da
han er tovholder på hovedprøven i 2013.
Følgende dommere er inviteret. UKK Flemming Sørensen, Poul
Valdemar Nielsen, Brian Krogh, Alex Røge Hermansen, Erik Petersen,
Jan Andreassen og ordf. VK Erling Clausen. Vores egne dommere
hjælper efter behov f.eks. Allan Diederichsen, Jan Kock, Jørgen
Gordon. Erik Petersen må desværre takke nej. Se bilag vedr. pokaler
og ansvarsområder.
3a. Hovedprøve 2014
Turen er nået til Fyn.
Der skal mange terræner til. Hvis der evt. mangler terræner på Fyn er
Jan Koch behjælpelig fredag omkring Horsens.
Der skal inviteres dommere. F.eks. Jan Andreasen, Bjarne Siig, Claus
Nielsen, Allan Nissen, Mogens Vestergaard. Vi må tage hensyn til,
hvor de øvrige hovedprøver ligger.
ESK og DBK har d. 28-30/3-2014
DGSK, DISK og DPK har d. 4-6/4-2014
3b. Tilskud fra avlsfonden
Der har kun været udbetalt til en hund 3800 kr. i 2012.
Der fremsættes forslag til repræsentantskabet om tilskud til parringer
(blodfornyelse) med udenlandske hanhunde/import af sæd. Bl.a. skal
mindst 2 afkom fra kuldet have opnået visse betingelser. Der kan
max. udbetales 500 euro efter først til mølle princippet.
4. Vintertræning og Apporteringstræning/prøver i DPK-regi i
2012 og 2013
Vintertræning 2013:

Sjælland: lørdag d. 2. og d. 16. februar 2013 hos Niels Petersen.
Samt evt. en dag på Eriksholm ved Erik Juhl.
Nordjylland: Lørdag d. 2. marts 2013 hos formanden
Kongens Hede: 2. og 3. februar 2013 – Jens Have
Fyn: 10. februar 2013 ved Ringe – Anders Varming, 23. februar 2013
hos Alex Nissen og Anna Marie.
Skive: 3. marts 2013 ved Erik Aarø
Djursland: 3. marts 2013 – Martin Mortensen
Sydjylland: 17. og 24. februar 2013 – Bent Olsen
Apporteringstræning/prøver:
Sjælland: I fællesskab med DGSK og DISK, træning 10 mandage
indtil prøverne lørdag d. 29. juni 2013.
Formanden: Apporteringsprøve d. 27/7-13
Fyn:Apporteringsprøve d. 6/7-13
5. Evaluering af Familieweekenden på Djursland samt
Familieweekend 2013 på Fyn
Rigtig godt arrangement, god blanding af underholdning og fantastisk
mad. Udstillingen viste et rigtig højt niveau. Hele bestyrelsen har kun
hørt positive tilbagemeldinger. Famielieweekenden på Fyn bliver d. 1.2. juni 2013.
6. DGSK’s Brugsprøve/racedyst fredag d. 28/9-12 på Lolland
Formanden og Villy repræsenterede pointerklubben. Fugletilgangen
var lidt mangelfuld. De andre hundeførere fik betalt indskud fra deres
respektive klubber. Fremover skal vi oplyse, at indskud betales af DPK
samtidig med udtagelseskriterierne. Vi er glade for samarbejdet med
de øvrige klubber og ønsker Dansk Setter Klub tillykke med sejren.
7. Efterårsvinderklassen 2012 i Nordjylland og Efterårsvinderklassen 2013 på Fyn
Meget vellykket prøve desværre kun 4 hunde placeret. Fantastik
terræn til finalen. Stor ros til prøvelederen.
Vedr. efterårsvinderklassen på Fyn d. 21/9-13, så fremsættes forslag
til invitation af dommere på repræsentantskabsmødet.
Dommerforslag: Jan Koch, Kr. Frøkjær, ordførende Jørgen Gordon
Andersen, Erik Rimmen, Jan Espersen, Sven Aa. Vad.
Prøveleder er Alex Nissen.
8. Fælles Hubertusprøve på Sjælland og Hubertus DM Jylland
2012 og Hubertusprøver i 2013
Kruse var tilskuer i Jylland og har skrevet referat til Jagthunden.
Flemming Sørensen vandt Hubertus DM, til lykke.
I FJD er der ikke stemning for at udtagelsesprøverne fortsætter.
Formanden spørger til næste møde, hvorfor den ikke kan anerkendes.

9. De fælles Vinderklasser efterår 2012, bl.a. DM og FJD’s prøver
På en af prøverne burde man have skiftet terræn tidligere. Kvaliteten
på hundene har ikke været for god. Det er måske dressuren der ikke
er god nok. Men vi må dog glæde os over at vi havde to 1. v. Og vi fik
yderligere to 1. v. efter DM.
10. Vintermødet d. 5. januar 2013
Der er sendt invitationer ud via Julebrev, hjemmesiden og
Jagthunden. Det er et rigtigt godt program, vi ser gerne der kommer
nogle fra de andre klubber.
11. Dansk Jagthunde Derby d. 15.-16. marts 2013
Afholdes i Vendsyssel, omkring Gl. Toftegård og Borupgård, Ingelise
Rasmussen er prøveleder. Luneborg Kro er standkvarter. Der bliver
max. 4 hold. Flemming Sørensen er inviteret som ordførende
dommer.
12. Årbogen 2012
Kritikker fra markprøver er i nogle tilfælde meget længe undervejs.
Formanden beder diverse steder om, at man strammer op på at
kritikkerne lægges ind tidligere. Det henstilles at de lægges ind senest
inden 3 uger.
Jan Koch skriver om årets gang og rykker de nordiske lande for deres
årsberetning, senest 1. januar.
13. Jagthunden – herunder mærkedage i 2013
Forslag til at stafetten kommer i Jagthunden før hjemmesiden, tages
op på repræsentantskabsmødet.
14. Hjemmesiden
Tages op på repræsentantskabsmødet
15. Nordisk Pointer Match i tidsrummet d. 25.-29. september
2013 i Sverige.
Nærmere oplysninger kommer. Afholdes i Skåne. D. 26.-27/9
nordisk og unghund d. 28-29/9 kvalitetsprøver+ vinderklasse.
Vi skal finde en dommer fra Danmark, Flemming Fuglede er blevet
spurgt, men vil selv gå med hund vis muligt. Forslag til dommer: Jan
Espersen.
Udtagelseskriterier: præmieringer fra efterår 2012 + forår 2013
udtages 3 hunde, den 4. hund udtages af bestyrelsen efter vores
vinderklasse.
16. Nyt fra organisationerne (FJD, DKK, DJU)

Alt er sendt videre. FJD forslag Erik Petersen er valgt til DKK
repræsentant.
FJD: Formanden er blevet pålagt at foreslå den engelske gruppe, at
der fremover er 2 reserver, så det ikke beror på tilfældigheder, hvem
der kommer ind som reserver til DM.
DKK repræsentantskabsmøde er d. 16/3-13
17. Indstilling af emner til dommeruddannelsen
Vi har ingen forslag.
18. Økonomi
Regnskabet viser et overskud 15.437 kr. Det er endnu ikke revideret.
Vi har 212 medlemmer pt. 178 a-b medlemmer
19. Status på sædbanken
Tappes næste gang 12/12-12
20. Markedsføringsudvalg
Møde i oktober, der mangler opbakning fra Breton klub, men man
blev enige om at fortsætte alle sammen. Satser på aktivitet om
efteråret med hundene i det åbne landskab.
Thomas og Gorm har lagt invitation på facebook om jagt, 6 og 2
personer havde tilmeldt sig. Der arbejdes videre med denne form for
tiltag. DPK bakker op om det.
21. Markprøvefond
Intet nyt
22. DKK’s web-tilmeldingssystem
Lidt problemer med udenlandske hunde. Der kan mangle kritikker.
Vi skal huske at bede dommerne sende kritikker på de udenlandske
hunde til sekretæren.
23. Evt.
Næste bestyrelsesmøde afholdes efter vintermødet d. 5/1-2013.
Referent
Elsebeth Lovén

