
Dansk Pointer Klubs bestyrelsesmøde 
Fredag d. 6. december 2013 kl. 13 i Vierne 

 
Referat 

1. Underskrift af referat af d. 21/9-13 

Referat godkendt og underskrevet 
 

2. Siden sidst – efterretninger 
Formanden orienterede om evalueringen af Nordisk Match, hvor man 

bl.a. vil være opmærksom på, at afviklingen ikke må blive for lang-
trukken, og at det også skal være publikumsvenligt. 

 
3. Fastsættelse af endelig dagsorden 

3.a. Årbog – pokaler. Anna-Marie Skov deltog i dette punkt. 
Opdatering af fortjenstmedaljer i årbogen, fremover skal der også stå 

årstal for uddelingen. 
Pokaler i vinderklasse på Hovedprøven - der uddeles efter dommernes 

frie skøn – her udgår Fieldborn-skålen 2 og Alfred Olsens Vandre-pokal 
samt PR-Fadet.  

Opdrætterpokalen i Vinderklassen, Eva og Eigil Tanges sølvfad til 

opdrætteren af førstevinderen er bortkommet, her indgår en ny fra 
Lisbeth Rasmussen. 

Valdemar Eivilds Vandrepræmie er bortkommet. 
På generalforsamlingen gøres opmærksom på at det fremover koster 

2000 kr. ikke at aflevere en pokal retur til DPK. 
DPK vandrepokal III (DKK øst for Storebælt prøve 1.)er vundet til 

ejendom, der udsættes en ny af Kennel Oksby. Tak for det. 
 

4. Hovedprøven 2014 på Sjælland den 4-6. april, herunder uddeling 
af pokaler, gennemgang af ansvarsområder. 

Der vil blive indlagt faste rygepauser. Amerikansk lotteri sælges fra om 
morgenen. Ligeledes skal dommerne kun give kort kritik af de vindende 

hunde, dette for at festmiddagen ikke skal blive for langtrukken.  
Se i øvrigt bilag vedr. ansvarsområder.  

Da der i nogle landsdele er tyndt besat med aktive medlemmer, beslutter 

bestyrelsen at tildeling af pokaler ikke skal være afhængig af, hvor med-
lemmer er bosiddende og ikke skal skifte mellem landsdelene. 

 
5. Præmier/pokaler modtaget fra Lisbeth Rasmussen (Vildtmanden) 

Dansk Pointer Klub har modtaget diverse præmier/pokaler fra Lisbeth 
Rasmussen. En pokal ”Vildtmandens Pokal” skal udsættes på Hoved-

prøven til den bedste hanhund i ÅK med udstillingspræmie. 
 

6. Vintertræning og Apporteringstræning/prøver i DPK-regi i 2014 
Vintertræning og apporteringstræning annonceres på hjemmesiden. 



På Fyn afholdes lokal markprøve som træning i Sandager Holevad 
Jagtforening søndag den 23. februar 2014. 

 
7. Familieweekend 2014 

Familieweekenden afholdes den 2. – 3. august på Ribe Camping med 
Team Kruse som arrangører. Vi prøver en ny dommer til udstillingen. 

Erik Petersen er dommer på FJD udstillingen. 

 
8. Efterårsvinderklassen 2013 på Fyn og efterårsvinderklassen  

2014 
Rigtig god prøve, Fynboerne havde gjort et godt stykke arbejde. 

Efterårsvinderklasse 2014 i Nordjylland lørdag d. 27/9 Toftegård. 
Annette er prøveleder. 

 
9. De fælles Vinderklasser efterår 2013, bl.a. DM og FJD’s prøver 

VK på Sjælland havde fin afslutning med mange fugle i roerne. 
Toftegård var som altid i orden. 

DM terræner havde få fugle på nogle terræner. Et hold kommer 1 time 
senere hjem til frokost end aftalt, da de havde kørt meget langt.  

Fremover vil der være en ansvarlig terrænleder for de engelske hunde og 
en ansvarlig terrænleder for de kontinentale hunde. 

 

10. Vintermødet d. 11. januar 2014 
Der er styr på det hele. 180 kr. incl. en øl eller vand. 

Der kan købes drikkevarer om eftermiddagen. 
 

11. Dansk Jagthunde Derby d. 20.-21. marts 2014 ved Ribe 
Prøveleder er Erling Clausen og Asger Stein. Der er pt tilmeldt 125 hunde 

Ordførende dommer er Anders Varming.  
 

12. Årbogen 2013 
Dansk Irsk Setter Klub er fremover med i årbogen. 

Fremover vil pokalsiderne kun indeholde årets vindere i årbogen. De 
fulde oversigter vil fremgå på hjemmesiden. 

13. Jagthunden/hjemmesiden – herunder mærkedage i 2014 
Deadline er d. 1. januar. Invitation til Hovedprøven samt dagsorden til 

generalforsamlingen skal indsendes, sekretæren klarer det. 

 
14. Nordisk Pointer Match i tidsrummet d. 25.-29. September 

2013 i Sverige.      
Det var ikke publikumsvenligt. Ikke mange fugle. Samme terræner blev 

brugt alle dage. Men selve arrangementet var ellers fint og hyggeligt. 
 

15. Nyt fra organisationerne (FJD, DKK, DJU) 
Vedr. indkaldelse til diverse møder blev det aftalt, at dagsordenen bliver 

sendt til alle bestyrelsesmedlemmer og hvis formanden f.eks. ikke kan 
deltage spørges næstformanden osv. 



FJD: Søren Stenhøj har accepteret alle pkt. og trukket sagen.  
Man var enige om, at Vinderklasser efter DM fortsætter for de engelske 

hunde. 
 

16. Indstilling af emner til dommeruddannelsen 
Ingen forslag 

 

17. Økonomi 
Ok, men forslag om evt. kontingentforhøjelse sættes på næste 

bestyrelsesmøde. 
 

18. Status på sædbanken 
Intet nyt. 

 
19. Næste bestyrelsesmøde 

Den 11/1-14 kl. 9 inden vintermødet. 
 

20. Evt. 
Intet 

 
 

Referent 

Elsebeth Lovén 

 

 


