Træk af Dansk Pointer Klubs historie
1978 – 1987
Udvalgte placeringer i perioden

År UKK
1978 Sejb.King/Peter Gude
6 deltagere
1979 Jersd.Thae/P.Mølvad Jø.
3 deltagere
1980 Rimf.Emir/Finn Lindegård
2 deltagere
1981 Fugl.Kitsi/K.Fuglede Jø.
4 deltagere
1982 Av.AB Anja/J.Høje Kr.
3 deltagere
1983 Nelly/Jens Have
5 deltagere
1984 Reint.Natasia/Th.Reintoft
6 deltagere
1985 Sønderj.Carlos/G.Wolff
4 deltagere
1986 Fugl.Mops/Fl.Fuglede Jø.
5 deltagere
1987 Rein.H.Kazan/M.Nielsen
3 deltagere

Derby
DM
Sønderm.Troja/P.Fugl.Hans. Alsbj.Sep/Søren Alsbjerg
Pointere: 1.,2.,3.,4.v.
Pointere: 1.,2.,3.v.
Heeg.Randi/Jørg. Heegaard Dichs Scott/A.Mogensen
Pointere: 3., 4.v.
Pointere: 3., 4., 5.v.
Vigi/John Mikkelsen
Alsbj.Sep/Søren Alsbjerg
Pointere: 3.v
Pointere: 1., 3.v.
Rip/Bjarne Jensen
Rimf.Emir/Finn Lindegård
Pointere: 3.v
Pointere: 1., 4., 5.v.
Rimf.Frederik./Tom B.Hans. Pileh.Tex/Per Olsson
Pointere: 1., 4.v.
Pointere: 4.v
Melsg.Naja/M.Clausen
Fugl.Knop/Fl.Fuglede Jø.
Pointere: 2.v
Pointere: 1., 3., 4.v.
Sønderm.Ulla/A.Knudsen
Pileh.Trile/I.Nelsson
Pointere: 1., 2.v
Pointere: 2., 5.v
Pilehave Paw/H.Skov
Per/Tom B.Hansen
Pointere: 4., 5.v.
Pointere: 1., 3., 4.v
Fugl.Mops/Fl.Fuglede Jørg. Dorthe/Vagner Dahl
Pointere: 1., 2., 3., 6.v.
Pointere. 2., 5.v
Stena B.Julius/A.Olesen
Topsy/Orla Esmann
Pointere: 4.v.
Pointere: 1., 2., 4., 6.v

I ”den store bog” kan man læse, at efter syv fede år følger syv magre, og denne profeti
kommer i nogen grad til at gælde for pointeren i denne periode.
Vor klub har 60 års jubilæum i 1978, og her holder man en udstilling i forbindelse med
hovedprøven ved Otterup, hvor hele 64 hunde er tilmeldt.
Bent Hansen skriver i sit
tilbageblik, at dygtige avlere har
avlet mere robuste hunde, og at
fremgang står og falder med
kyndige avlere. Der er ikke
fornyelse at hente i avlen
sydpå. Man arbejder på at få
oprettet en sædbank.
I avlsoversigten opfordres
medlemmerne til at lægge flere
hvalpe til, da der er god
afsætning Han ser lyst på
fremtiden, hvor en stor gruppe
unge og dygtige hundeførere er
på vej. Der er 438 medlemmer i
klubben.
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Klubben får foræret en række fine sølvgaver.
I festmiddagen på Otterup Hotel deltager 160
og med Knud Fuglede Jørgensen som
toastmaster bliver det en fornøjelig aftenfest,
hvor der bliver uddelt diverse hæderstegn i
guld og sølv.
Aage Steenbjerge skriver med vanlig
oplagthed et resumé i årbogen fra 1949 –
1967.
På generalforsamlingen takker han af for
bestyrelsesarbejde med mere. Klubben
skænker ham hosstående portræt, som er
malet af Politikens legendariske Hans
Bendix,. Steenbjerge var vist blevet lokket i
et baghold af Brokholm. Han bliver 70 år i
jubilæumsåret
Jeg har før rost Steenbjege meget som
årbogsredaktør, men han har ud over det
været en sand blæksprutte i vor klub og den
øvrige hundeverden. Et organisationstalent
uden lige og dertil rap i replikken.
På senere generalforsamling i perioden er
der for alvor nogen, der er ude med riven
efter ham. Om det var gammelt nag eller nid ved jeg ikke. Uværdigt var det i hvert fald.
Steenbjerge fik bestemt ikke den sortie i vor klub, som han fortjente.
Vi har kønne hunde, men det
kniber os i marken, hvor vi var
meget dominerende i forrige
periode.Det er, som om
skarpheden på fugl er gået
fløjten.
Avlen er fortsat noget spredt.
Hvalpetillægget bliver stadig
mindre med stor spredning i
valg af hanhunde. Det er, som
om avlsprofeterne, Bent
Hansen, Poul Winther Johansen
og Erik Skeel taler for døve
øren.
Skeel skriver bl.a., at vi bør
stræbe efter at få 6-7 stabile
stammer. Vi savner noget killerblod, der borger for skarphed m.m..I 1979 skriver Bent Hansen, at han vil trække sig som
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formand på generalforsamlingen i 1979, hvor hans valgperiode udløber. Nogen
misstemning i klubben har gjort ondt. Hensynet til pointeren og sagen har været
drivkraften frem for personer. ”Men i tidens løb erfarer man jo, at der er koldt på tinderne,
og andre er langt bedre vidende end en selv.”
Bent Hansen var en dynamisk
formand. Han fik sat medlemsøder i
gang, pointerdage indført, Pointernyt
sat på skinner, forbindelse med
klubber sydpå sat i værk. Så klart, at vi
havde behov for inspiration udefra, da
det nordiske samarbejde gik i stå som
følge af rabies. Var en velskrivende
redaktør af Årbogen i flere år. Pegede
på, at ved at anvende EDB i avl kunne
man få værdifulde oplysninger.
Medlemstallet var 471.
– Jo, han satte sig spor i vor klub.
Ny formand bliver Erik Skeel, som
også i fyldige tilbageblik i årbogen gør
udmærket opmærksom på klubbens
temperatur og bestyrelsens
arbejdsområder. Det nyvalgte
bestyrelsesmedlem, Hans Nielsen, får
pr som arbejdsområde.
Hans får udarbejdet en udmærket
folder til nye medlemmer, der slipper
billigt i kontingent det første år og får
udleveret sidste års årbog. Gode
initiativer.
Samme årbog er smertensbarnet, da
det kniber gevaldigt at holde
økonomien sammen.
Annoncemængden er skrumpet ind,
trykning koster stadig mere, men man
holder heldigvis fat i, at den skal ud.
Det er jo klubbens ansigt udadtil
sammen med ”Pointernyt”. Ja, så har
man jo også ”Jagthunden”, som meget
ofte får en omgang. Der står for lidt,
der er ikke referater fra prøver, den er
ikke pengene værd, klubben benytter
den for dårligt osv.osv.
Svend Rasmussen stopper effektiv
disse tirader, hvor han på en
generalforsamling spørger, om man da
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vil ud af FJD? Ønsker man ikke det, så følger ”Jagthunden” med og dermed basta.
Der er opgaver nok at tage fat på i bestyrelsen. På et repræsentantskabsmøde i DKK blev
et nyt forslag om stambogsføring vedtaget. For at et hvalpekuld kunne stambogsføres
skulle såvel tæve som han fremstilles på udstilling eller udstillingsarrangement og her
opnå mindst 3.præmie på trods af, at vor klub såvel som andre i FJD protesterede kraftigt.
I 1981 bliver der sat trumf på protesterne, da Skeel i sit tilbageblik skriver, at såfremt DKK
ikke tager dette forslag af bordet, vil jagtorganisationerne gå enegang i stambogsføring om
dette også måtte medføre en sprængning af samarbejdet med DKK. Herefter ”dør” kravet.
I Derby indføres nye regler. Skeel skriver i sit tilbageblik i 1984, at det gamle pointsystem
har spillet fallit. Målet er frem over at få 14-16 hunde med på andendagen. Hunde som på
førstedagen har fået 1.præmie, evt. 2.præmie – evt.3.præmie.
I vinderklasse fastholder man en førstepræmie i åbenklasse som adgangskrav sammen
med bestået apporteringsprøve. Flere ældre medlemmer mener nu, at den s… kanin er et
misfoster i apporteringsprøven.
Midt i perioden skriver Skeel, at arbejdet det år har været lidt tung i bestyrelsen. Et
medlem har trukket sig i vrede og har i breve smækket godt og grundigt med døren. Derfor
de manende ord: ”det er vigtigt, at vi til bestyrelsen vælger folk, der både vil og kan lægge
et stykke arbejde til gavn for klubben.” Småligt kævl og usselt kiv hører ikke hjemme.
Skeel har både pondus og karisma, så herefter bliver der ro.
Et af de helt store
problemer, som
hundesporten havde at
bokse med i perioden, var
et katastrofalt fald i
agerhønsebestanden. Et
par hårde vintre havde
toldet kraftigt i bestanden.
Noget må gøres, og man tyr
til udsætning af høns til
forårets prøver – ofte med
et sørgeligt resultat. Satte
man høns ud dagen før
prøven, fandt man ofte de
sørgelige rester af fuglene
dagen efter. Mange blev
slået af høge. Fuglene var
ikke gode nok, og der
arbejdes hårdt på at få lavet ”bæredygtige” udsætninger af stærke høns fra autoriserede
avlere. Folk fra Kalø konsulteres. Udsætning var et surrogat, sagde mange, og det var det
naturligvis, men alternativet var tomme marker. I Tyskland var der i flere år afholdt
vagtelprøver, som flere danskere deltog i. Vagtler måtte dog ikke udsættes i DK.
Bedst var det naturligvis at udsætte flokke om efteråret. Det blev da også gjort med
skiftende held, man var på herrens mark.
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Vi deltager i Derby med skiftende held. Bedre går det i efterårets vinderklasser og på DM
Søren Alsbjerg og Alsbjergs Sep DM 1978-1980.
DM 1981
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DM kom i disse år til at ligge fast på Søholt,
Lolland, hvor store roemarker skabte
ensartede betingelser for afprøvning.
Udtagelse til DM fandt sted på efterårets fire
vinderklasser i DJ, LJF, DKK og FJD regi,
men der blev nu indført forholdstals udtagelse
på disse prøver.
Set under eet holdt vor klub stadig skansen i
efterårets vinderklasser, men skarpheden på
fugl har været bedre hos pointeren.
I årbøgerne dukker flere beretninger op om
deltagelse i World Cup. Hans Nielsen,
Vestbjerg, og N:P.Olesen er i Spanien og
bakser her med flyvske stenhøns. De stifter
bekendtskab med et nyt prøvesystem, som
nok kan synes stramt, men dog bøjes, for at
man kan få en verdensmester kåret. Senere
er N.P. i Holland, hvor han fælder 3 fugle i
hubertus og dermed må se en placering blafre
op i den blå luft. Man må højst fælde to fugle i
den disciplin. Et black out, som han skriver.
På en generalforsamling fik han virkelig
ørerne til at blafre, da han sagde, at antallet af
stand sådan set var underordnet på en FCI
prøve. Standens valør, søg, fart og stil var
afgørende, og man behøvede ikke fugl i en
matchning, det havde hunden jo vist for at
komme der
Der bliver stadig afholdt
Nordisk Match, men vi må
fortsat lade os repræsentere
af eksporterede hunde. Henrik
Standerskjöld har venligst
stablet et hold på benene, og
det vinder.
Det er en nærliggende tanke,
at vi nok i for høj grad har
solgt ud af arvesølvet.
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Hovedprøven ligger fast i turnus mellem Herning, Otterup og Mørkov. Det er stadig
klubbens flagskib, som hvert år er velbesøgt.
I 1985 var hovedprøven ved
Mørkøv. Om lørdagen
matchede Skeel og Wolff i
snevejr.
Søndagens afprøvning fandt
sted i gråvejr på marker, hvor
frosten var ved at slippe sit
tag. De gode Gerhard mistede
aldeles pusten i en pløjemark
hvor han næsten sank i til
skrævet, aldeles forpustet
kom han på sikker grund og
efter at have sundet sig lidt,
var han klar igen og sejren
blev total.
Herefter skulle han fortsætte i
vinderklassen med to hunde.
Her gik det knapt så godt.
Ruff- Gerhardt rullede kraftigt
på r’et, når han udtalte
navnet- gik med en hare til
førerens store forbløffelse.
UKK var altid noget forjaget i
de år, hvor man afviklede
klassen søndag formiddag, da
deltagerne næsten altid skulle
haste videre i vinderklassen.
Bestyrelsen kigger sig
omkring efter en ny avlshan.
Der skal blodfornyelse til.
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Valget falder på
hosstående hund,
der bliver
udstationeret hos
Aksel Knudsen.
Jeg mener dog ikke,
at den kom til at
spille en særlig rolle i
avlen.
Som ført omtalt så
Bent Hansen
muligheder i EDB
registrering af
avlsparametre. Det
bliver sat i værk med
Poul Nielsen,
Landbohøjskolen,
Laurits Lydehøj og
Hans Pahle som
tovholdere.
Der bliver udfærdiget
et skema, som
dommerne skal
udfylde på prøver.
Projektet løber over
nogle år, og
efterhånden får man
et omfattende
materiale, som man i
artikler og på møder
løbende redegør for.
Som så ofte ved nye
tiltag er der en del
skepsis – hvad kan
det nu nytte? – Kan
de overhovedet
fortælle os noget,
som vi ikke godt ved
i forvejen?
Bestyrelsen har heldigvis ikke den forstokkede holdning.
Det vil føre for vidt her at komme ind på alle de parametre, som var i spil, men i det
følgende er medtaget et par skemaer.
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Erik Skeel skriver i sin konklusion af projektet i 1986 følgende:
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Hermed er et omfattende og spændende projekt nået i mål.
I 1986 registreres kun 113 pointere. Et absolut lavpunkt.
Mand og mand imellem tales der i stigende grad om, at vore pointere savner stål.
Klubbens avlshund giver ikke det løft, man havde håbet på.
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Lis Skov har fra Kennel del Vento i Italien importeret en hanhvalp, Erik Danielsen har også
købt en hanhvalp i Kennel Blackfield i Tyskland, og så er der jo N.P.Olsen i Skive, som har
importeret Assynt Tom fra England. Omkring denne import har han levende fortalt i et par
artikler i årbogen.

Tom markerede sig meget hurtigt i marken, men hans glimrende egenskaber her blev af
mange overset – for ”se nu bare hans hoved”. Tom kommer vi til at høre mere til.
I årbogen 1984 har redaktøren, Poul Winther Johansen, fået den udmærkede idé at lade
86-årige Peter Jensen skrive om sit hundeliv. Det kommer der en spændende artikel ud af.
Peter var i levende live en legende i hundesporten i hele Norden . Han har vundet
guldpokalen i Sverige og SPK’s vinderklasser, nordisk mesterskab flere derbysejre i DK og
danmarksmesterskabet 8 gange. Utroligt mange hunde er gået gennem Kennel Zita, hvor
Zita fx blev mor til 59 hvalpe, hvoraf mange dog døde af hundesyge. Peter har solgt
hunde, som han har fortrudt. Set under ét har Zitas Anita været den bedste. Oven i alt
dette var han en meget benyttet mark-og udstillingsdommer såvel i DK som i udlandet.
I 1985 skriver 74-årige Sigvald Alsbjerg Pedersen udmærket om Kennel Alsbjerg, hvor en
perlerække af hunde er lagt til i lige linie efter Rollo. Her kan man også læse, at Sigvald
egentlig også gerne ville have haft Giant Killer ind i stammen, men det lykkedes ikke – Det
var, som før nævnt, et Steenbjerge ønske. Kennelen vil fremover holde fast i det gule blod.
Sluttelig i perioden er der nu fastlagt regler for udsætning af agerhøns på prøver.
NMO
Fortsættelse følger
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