Træk af Dansk Pointer Klubs historie
1968 - 1977
Udvalgte placeringer i perioden
År UKK
Derby
1968 Bredbjerg.Jaco/V.Stødkilde Vestfyns Luck/H.Olsen
5 deltager
Pointere: 2.,3.,5.v.
1969 Torsm. Jomme/Aa.Jensen Dixie/Fl.Schaumburg
2 deltagere
Pointere: 4.v
1970 Kis/W.Jensen
Conni/Laurids Nielsen
3 deltagere
Pointere: 1.,2.,4.,5.,6 v.
1971 Aja/Laurids Nielsen
Riff/Erik Skeel
4 deltagere
Pointere: 1.,2.,4.,6 v.
1972 Aja/Laurids Nielsen
Brokholm Mato/E.Kristens.
6 deltagere
Pointere: 1.,2.,4.,6.v.
1973 Rollo/Jens Bang/A.Knuds. Jane C./Bent Hansen
6 deltagere
Pointere: 1,.2.,3.v.
1974 Ulla /Aksel Knudsen
King/P.Fugl Hansen
6 deltagere
Pointere; 1.,2.,3.,4.,6.v
1975 Sejb.Britt/aage Jensen
Sejb.Bett/H.Odderup J.
3 deltagere
Pointere: 1.,3.,4.,6.v.
1976 Lergr.Top/H.Hansen
Sønderm Lajla/C.Aa.Sør.
4 deltagere
Pointere: 1.,2.,3.,4.,5.v.
1977 Bamse/Fl.Andersen
Alsbjergs Don/J.Andersen
6 deltagere
Pointere: 1.,2.,6.v.

DM
Gry/K.Rasmussen
Pointere: 3.,4.v
Zitas Nanna/P.Jensen
Pointere: 1.,3.,4.,5.v
Bajads/H.Bødstrup
Pointer: 2.v
Gjerst,Tito/G.Andersson
Pointere: 2.,3.,4.,5. v.
Grilleh.Fregne/J.Nørg.Krist.
Pointere: 2.,3.v.
Lyt/Arne Jensen
Pointere: 1.,3.,4.v.
Bredbj.Susan/H.Nielsen
Pointere: 1.,2.,3.,4.v.
Alsbj.Sep/Søren Alsbjerg
Pointere: 1.,3.,4. v. ud af 5
Frydenl.Randi/K.Hansen
Pointere: 1.,2.,3.,4.v
Frydenl.Randi/K.Hansen
Pointere: 1.,2.,3.,4.v.

I !968 har vor klub rundet det første halve sekel. I Årsskriftet skriver P.Brokholm om
hovedlinier i Klubbens historie og om markante personligheder. Aage Steenbjerge
fortsætter veloplagt med et udmærket resumé af hvert af de forløbne år.
Jubilæumsprøven blev holdt ved Otterup Her var der også ekstraordinært en udstilling,
hvor nordiske dommere bedømte 40 pointere.
Festmiddagen sprængte alle rammer, men ud fra devisen: ”Der er altid plads til en mere”
klemte 160 feststemte deltagere sig ind på restaurant Næsbyhoved Skov ved Odense
Havn. Klubben var i spenderbukserne, så deltagerne skulle kun betale drikkevarerne
Der var gæster fra alle de nordiske lande.
Klubben havde i anledning af jubilæet fået lavet et nyt hæderstegn: D.P.K.’s emblem i
guld, der denne aften blev givet til: grosserer Erik Wang, Norge, fru Sara Andersen,
direktør A.P.Andersen, direktør Kristian Madsen og isenkræmmer Ullerichs.” –De øvrige
deltagere i festmiddagen applauderede hjerteligt og livligt.”
Selv om der var lagt en plan á lá DSB’s køreplaner, så kom toastmaster, Hans Pahle, på
noget af en opgave, for mange ville gerne have ordet, og de skulle jo introduceres, andre
uden for talerækken ville også gerne til orde – var vel blevet grebet af aftenens storhed,
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orkesteret var på plads og
spillede salonmusik mellem
indslagene, men der skulle jo
også danses, og det blev der
omsider. Festen sluttede
officielt kl.03.00. men ikke
alle var klar til at bryde op.
Så nogle festede igennem.
Mange havde betænkt
klubben med flotte sølvgaver,
hvoraf nogle ”lever” endnu.
Man havde også en
omfattende indsamling til en
jubilæumsfond. Der blev
indsamlet 9.0001.49 kr. Hele
beløbet blev overført til
”Medlemmernes avlsfond”,

som bestyrelsen har dispositionsret over.
Steenbjerge skriver, at jubilæumsåret ikke gav det
jubelår på prøver, som man havde håbet på, setterne
slog os på de store prøver og derby. Nok fordi mange
pointere ikke er helt i orden. Han mener ikke, vi som
tidligere har en bred støtte af dygtige dressører, og hvis
gamle støtter som fx Peter Jensen og Laurids Nielsen
ikke har det medløb, der skal til for at nå toppen, går det
galt.
I slutningen af forrige periode udtrykte Peter Jensen et
lønligt håb om, at en ny avlsstjerne måtte dukke op, og
hvis det skete, ville det ikke undre ham, hvis det blev en
sort/hvid.
Jeg tror ikke, han her tænkte på Mørups King, som var
fremme på det tidspunkt, men samme King blev en
stjerne i avlen og meget benyttet.
I avlsbetragtninger i 1969 skriver Bent Hansen bl.a.:
”Mørups King s (Boga King G – Mørups Britta L), hvid
med sorte aftegn., født i 1962.
King har også i år været den alt dominerende avlshan.
Han er meget avlssikker og giver prima hunde både på
mark og bænk. Her ser vi et resultat af avl, hvor to
konstante blodlinier sammenparres og derved giver at
afkom – Mørups King – der ikke spalter ud, men fører
de konstante blodliniers bedste egenskaber videre til sit afkom.”
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Nye blodlinier dukker op:

Kennel Black Luck ejes af Anders Wassberg, Sverige

Erik Skeel og Riff

Woodfield Jock er Hans Pahles finske
import. En gudbenådet hund til at finde
fugl, men også en lidt vanskelig herre at
styre i marken.
På Hovedprøven i 1971 får han følgende
kritik:”En dejlig frisk hund, der går med en
herlig aktion. Stilen er meget god, kraftig
jordvindende galop, hovedet er på plads,
og så er der halerørelse. Han går klogt i
marken og udnytter vind og terræn godt…”
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I 1973 skriver Bent Hansen følgende i sine avlsbetragtninger:

Rabies rasede i Sønderjylland, der var trukket en grænse ved Kongeåen, og udsigten til at
dyste i nordisk sammenhæng var udelukket. I 1973 er der ganske vist Nordisk Match, hvor
svenskere og nordmænd førte ”et dansk hold” af importerede hunde, som fik en flot
andenplads.
Bent Hansen arbejder for, at vi skal hente inspiration og blodfornyelse mod syd og deltage
på prøver der. Vi sælger mange hunde sydpå, og der er flere artikler i årsskrifterne fra vore
sydlige venner.
Boysen Skourup skriver om vore markprøver og er flere gange ude med riven p.g.a.
manglende dressur hos vore pointere. Om det har været hans dundertale, der har virket,
ved jeg ikke, men der sker i hvert fald en ændring til det bedre.
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I nogle år havde det været som om interessen for derby var i aftagen i pointerlejren, men i
starten af årtiet bliver dette vendt. Pointere ikke alene vinder derbyet fra 1969 til 1977, de
dominerer det i allerhøjeste grad.
I DM sammenhæng kommer vi efterhånden også i smult vande.

FJD ønsker at få lov til at afholde sin egen efterårsvinderklasse, så der nu bliver fire. LJF,
DJ, og DKK var ind til da stedet, hvor man kvalificerede sig til DM. FJD kommer igennem
med sit krav – sikkert efter dygtigt benarbejde, så der nu skal deltage 16 hunde på DM – 4
fra hver prøve. Det er naturligvis godt, at specialklubberne , der jo leverer alle hundene til
DM, også får mulighed for at afholde prøve i eget regi. FJD får også sæde i Dansk
Jagthunde Udvalg. Fælles markprøveregler revideres.
I 1977 har Bent Hansen svært ved at få armene ned, og man forstår ham, pointerne vinder
samtlige vinderklasser, Derby med Alsbjergs Don/Jørgen Andersen og DM med
Frydenlunds Randi/Knud Hansen for andet år i træk.
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Det er forståeligt, at vor engelske ven på højre fløj
skuler lidt til pointerfolket efter DM 1977 på Krenkerup.
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Chr. Houmølle er en flittig gæst på
udstillinger med smukke hunde. Han har
foreløbig udstillet 25 opdrætterklasser, for
den præstation får han klubbens
guldemblem. Kennel Kirkebjerg og Kennel
Oksby møder også år efter år med
smukke pointere.
Bent Hansen skriver, at vi især står stærk
på tævesiden, mener i øvrigt under ét –
mark og bænk – at vi kun overgås af
Italien i Europa.
Verdensudstillingen blev en stor succes.
Bent Hansen skriver kyndigt om avl i hele
perioden –”smedens hund” er afgået ved
døden.
På medlemsmøder rundt i landet – en ny
aktivitet i klubben – er avl også på
programmet.
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På generalforsamlingen i 1969 trækker Brokholm sig som formand, trods stærke
opfordringer til at fortsætte. Han har siddet i bestyrelsen siden 1933 kun som før nævnt
afbrudt af en kort periode under krigen. Han har ydet en jætteindsats og hædres
fortjenstfuldt med klubbens guldemblem og bliver æresmedlem året efter.
Steenbjerge bliver ny formand. Han kender om nogen til arbejdsgangen i klubben. Hans
formandstid bliver dog relativt kort, da han trækker sig af arbejdsmæssige grunde i 1972.
Han vil dog fortsat godt være kommitteret i bestyrelsen, ligesom han beredvilligt stiller fru
Jensens arbejdskraft til rådighed for klubben på sit kontor. Steenbjerge bliver også
æresmedlem, og Bent Hansen bliver ny formand.
Apporteringsprøver diskuteres livligt. I starten holdes en form for apporteringsprøve for
hunde, der har opnået 1.præmiei AK på forårsprøver, men det viser sig alligevel at være
lidt for uhensigtsmæssigt. Så går man over til at holde prøver om sommeren uden dog at
have fået reglerne- eller udkast til samme- konfirmeret i DJU, man prøver sig frem på
pointerdage spredt ud over landsdelene, men har efterhånden samlet erfaringer, så et
regelsæt kan udfærdiges. De kontinentale har sat deres apportering og slæb på skinner.
Det er dog fortsat ikke et krav at have ”bestået” apportering for at kunne deltage i
vinderklasse.
Medlemsmøder spredt ud over landet begynder at tage form. Her drøftes bl.a. avl,
arvelighedslære og eksteriørbedømmelse. Der er også planer om, at ”Pointernyt” skal
udsendes en tre gange om året, her er hvalpelister væsentlige, men man efterlyser også
andet stof.
På hovedprøven i Grimstrup i 1974 har Peter Jensen udsat 20 par agerhøns. Jagtrådet
har i 1973 ydet tilskud til forsøg med udsætning af hundesportens nationalfugl: agerhønen.
Ungdomsoprøret går heller ikke vor klub forbi. I 1973 er der et forslag på
generalforsamlingen fra Jørgen Reilev, Thorkild Reintoft, Einar Pahle og Flemming
Fuglede Jørgensen. De ønsker at oprette en underafdeling i klubben specielt for unge og
nye medlemmer. De ønsker repræsentation i bestyrelsen, dog uden taleret, og de vil have
et par sider af årbogen til disposition for de unge medlemmer. Forslaget skydes i første
omgang ned af dirigenten, da observationsstatus vil kræve en vedtægtsændring. Der
udspinder sig en livlig debat, hvor flere godt kan se, at der nok er et behov for at indsluse
nye og unge medlemmer bedre.
Bestyrelsen vil foreslå en juniorafdeling, som kan blive konsulteret i specielle sager. Andre
mener, at der er hundesportsforeninger nok at ty til rundt om i landet. Efter den debat
trækker forslagsstillerne forslaget. Kan man ikke komme med til bords, føler man ikke, at
man kan flytte noget, og det er der behov for.
Når det i Brokholms tid var gået os ilde i kampen mod setterne, påberåbte han sig altid
”den gamle garde” som en anden Holger Danske, og så fik setterne ofte ’dada’. Det er i
denne periode tyndet stærkt ud i Brokholms gamle garde, men en ny midaldrende garde
er bestemt ikke let at bide skeer med, hvilket resultaterne med al tydelighed viser.
De konkurrerer benhårdt med setterne, men så sandelig også indbyrdes. Der blev ikke
givet ved dørene, og gennem en del af de interviews, jeg har lavet, har jeg erfaret, at
”staldfiduser” holdt man i vid udstrækning for sig selv.
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Peter Gude har fortalt mig en episode fra et
møde, hvor en ung mand dristede sig til at spørge
om, hvad markprøver egentlig gik ud på. Han fik
følgende svar fra navnkundige Aage Jensen: ”Det
ka’ a’ sgu godt sæj’ dæ’ unge mand, vi vil vind’.”
Aages yndlingshund var Gun, i Aages udtale
’Gyn’. En ung Henning Mørk kendte ikke til
husordenen hos Aage efter en træningstur, som
man sluttede af med ostemadder og et par
dramme eller tre. Gyn sad tronende ved siden af
bordet. Pludselig sagde den gode vært: ”Han oj’
sgu det hele Gyn, den satans tosk.” Der i huset
fik Gyn altid den sidste skorpe.
Aage var bestemt ikke en mand, der brændte
inde med sine meninger, de kom bramfrit og ikke
uden humor til høj og lav.

Jeg tror, at en del ældre medlemmer ikke helt
har fattet, at der er kommet en ændret tidsånd,
men Bent Hansen ser de ændringer, der hastigt
er på vej, hvor han skriver, at pointeren er
gårdenes hund, og i samme åndedrag peger på,
at et stadigt større antal gårde bliver nedlagt. En
styrke i vor klub er netop, at der findes mange
mindre kenneler på gårde spredt ud over landet,
mener han.
I takt med, at nye parcelhuse skyder op overalt,
følger begrebet de tre ”v’er”: Villa -Volvo –
vovse, men her er der tale om en enkelt hund,
som i langt højere grad bliver en del af familien
og dermed fredhellig.
Bevares, der er dygtige unge mennesker på vej
og godt for det, men for de flestes
vedkommende gælder det, at de har fået deres
interesse ind med modermælken.
Jeg synes, at det er ærgerligt for vor klub, at ”de
gamle” ikke kunne unde de unge mennesker
mere albuerum på hin generalforsamling i 1973
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Som man kan se i statistikken, så er de stående jagthunde under pres. Retrieverne bliver i
vid udstrækning parcelhusfolkets foretrukne hund.
Rigtig mange falder også for den smukke irske setter, hvilket ikke nødvendigvis er en
fordel for racen, for så er brugsegenskaberne ikke altid i højsædet i avlen.
Bretonen har bidt sig fast, ikke i kraft af, at den har klaret sig godt i efterårets
vinderklasser, men den er båret frem af entusiastiske ejere i en ny klub, hvor der er
pionerånd og albuerum.
NMO
Fortsættelse følger
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