
Dansk Pointer Klubs bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 6. December 2016 på Bæredygtigt landbrug 
domicil i Fredericia 

 

Dagsorden 

1. Underskrift af referat fra sidste møde 

Referat underskrevet af bestyrelsen 

 
2. Siden sidst – efterretninger 

Punktet udgik fra mødet 
 

 
3. Fastsættelse af endelig dagsorden 

Formanden havde rettelser til dagsordenen. Herefter blev dagsordenen 
godkendt. 

 
3A. Jagthunden 

Bent Olsen: Ikke de store bidrag fra medlemmerne. Ny distributør af 
jagthunden, hvilket betyder at deadline bliver rykket et par dage. F.eks. 

bliver deadline den 28/12 rykket til 1/1. 
Indlæg der sendes til jagthunden skal helst sendes i Roman 12 uden 

linjeskift. Så er det nemmere at få lavet teksten rigtig til bladet.  

Forårs træningen bør vises i jagthunden den 15. December før det kommer 
på nettet. 

Bent skriver en julehilsen. Igen i år sender DPK den ud til medlemmerne. Vi 
bør prøve at få mail på alle medlemmer til næste år, da det kan spare en del 

porto. 
 

4. Evaluering af Efterårs VK 2016 i Nordjylland den 30. September 
Alle var tilfredse men der bliver trukket store veksler på Nordjylland.  

 
 

4.a Efterårsvinderklasse 2017 
 Alex ville undersøge om Fyn kan trække en efterårs vinderklasse. Det vil 

afhænge meget af afgrøderne. 
 

 

5.  Evaluering af efterårsprøver i 2016 
Det var en sløj sæson. Første gang siden krigen, at en Pointer ikke er med 

blandt de 6 bedste til DM. Noget af de manglende resultater skyldes også, at 
heldet ikke var med os i efteråret. Pointerklubben vender stærkt tilbage i 

2017. 
Den megen forskellige bedømmelse i vinderklasserne blev diskuteret. 

Bestyrelsen opfordrer til flere dommermøder blandt dommerne.  
 

 
5.a Derby 2016/2017 

Det var et godt Derby i 2016. Flot sejr til Pointeren.  
Derby 2017 bliver den 17/18. Marts. Det bliver i Sønderjylland. 



Ole Dahl Madsen bliver ordførende dommer. Jan Koch og Erik Rimmen går 
med på anden dagen. 

 
 

 
6. Familieweekenden 2017 

Det bliver i Skive igen. Formanden kontakter Erik Aarø. Der kommer 
børneudstilling ved Anne B. Hansen. Dato for weekenden er ikke fastlagt. 

 
7. Hovedprøven 2017, dommere, hovedkvarter m.m. 

Hovedprøven 2017 bliver den 24/25/26. Marts. Hovedkvarteret bliver i 
Vildbjerg Sportcenter. Prøveleder er Knud Overgaard. Jens Have hjælper til. 

Vigtigt at udenlandske medlemmer medbringer stamtavler på deres hunde.  
Lasse sender invitationen til SPK og NPK’s hjemmeside. Husk vejledning på 

hvordan de tilmelder sig via hundeweb. 
Dommerne: 

UKK: Ole Dahl Madsen + Jan Koch 

VK: Ikke aftalt endnu. Flere vil bliver inviteret 
 

 
8. Ny hjemmeside 

Birgit Brisballe fremlagde forslag til ny hjemmeside. Bestyrelsen siger tak til 
Birgit Brisballe for et fornemt oplæg. Bestyrelsen vil bruge julen til at 

overveje mulighederne. 
 

 
9. Vintermødet Januar 2017  

Bestyrelsen håber på at se mange medlemmer til arrangementet. Prisen er 190 
kroner hvilket inkluderer morgenmad, frokost og foredrag.  

 
 

 

10.  Evaluering VM og Meditarian Cup 2016 
Bestyrelsen er glade for at DKK kunne være vært for VM. Erik Petersen gjorde 

sammen med resten af den danske delegation et fantastisk flot organisatorisk 
arbejde.  

Selve prøven er meget anderledes end de danske regler. Pointerklubben hjalp 
med terræner og der var godt med fugle.  

 
 

10a. 100 års Jubilæumsprøven 2018 
Der vil blive arbejdet på en jubilæumsbog i 2018. Bogen skal dække hele 

2018. Bent Olsen og Niels Mølgaard Olsen er torvholder på jubilæums skriftet. 
Der skal være levende musik om lørdagen. 

Der skal bruges 20 dommere. Der skal også findes dommere til udstilling.  
 

 

11. Nye regler for alder i unghundeklassen. Hvad betyder det for   
 
 DPK’s pokaler ? 

Forslaget om 3 års reglen er fjernet igen, da der har været indsigelser fra 

klubberne, fordi de ikke er blevet hørt i sagen. Det samme gælder reglen om 
at hunde kan stilles i ungdomsklasse som 9 måneder i stedet for 10 måneder. 

 



11.a Pokaler 
Udstilling i Frederiks skal fremover have pokaler for BIR/BIM. Jan Koch vil 

undersøge, om der er egnede pokaler til denne udstilling. 
Allan Diederichsen vil komme med forslag til bestyrelsen om, at der gives 

hæderspræmier på en række prøver fremover. Hæderspræmien bliver et 
snapseglas. Forslaget er ikke vedtaget endnu. Allan vil komme med et skriftligt 

forslag til bestyrelsen. 
 

 
12. Nye emner som dommere ? 

Der er pt. ingen egnede dommer kandidater.  
 

 
13. Økonomi 

Økonomien kører fint. 
 

 
 

14. Fremtidsudvalg 
Ny weekend planlagt den 24/25. Februar 2017. Erik Petersen kommer og 

holder foredrag igen i år. Thomas Kristensen lægger terræn til.  
 

 
 
 

15. Mentorordning 

Mentorordningen kører fint i Jylland, Fyn og på Sjælland. Vigtigt at medlemmer 
som ikke er mentor også hjælper til med at få de nye medlemmer integreret i 

klubben.  
 

 
16. Pokaler 

Følgende årspokalerne blev uddelt af bestyrelsen   
 

Årets Pointer Pokal ved kennel Oksby  

Årets Unge Pointer på Marken pokal Store Vildmosepokalen 
Årets Unghund pokal kennel Takese Plaquetten 

Chr. Ibsens vandrepræmie 
Bedste team (ekvipage) i International hundesport 

Pokal Kai Ove Skou’s Mindepokal 
Bliver besluttet på næste FJD møde. 

Magrethe bægeret 
 

 
 

 
17. Evt. 

Der var ingen punkter under eventuelt.  
 


