Træk af Dansk Pointer klubs historie
1988 - 1997
Udvalgte placeringer i perioden
År UKK
1988 Oksb.Mila/H.Odderup J.
3 deltagere
1989 Bessi II/Orla Esmann
4 deltagere
1990 Sitta/P.Fugl Hansen
6 deltagere
1991 Storm.Zahr/J.Knudsen
5 deltagere
1992 Rekke/Søren Hansen
3 deltagere
1993 Mørups Siv/Jens Have
4 deltagere
1994 Fugl.Rodin/Fl.Fuglede Jø.
4 deltagere
1995 Kirkebj.Tom/J.Hemmings.
12 deltagere
1996 Zenta/Aa.Christiansen
4 deltagere
1997 Rossi/N.P.Olesen
8 deltagere

Derby
DM
Topper/Kurt Riis
Langv.Tjell/Jens Knudsen
Pointere: 2., 4., 6.v.
Pointere: 2., 4., 5.v
Fugl.Nanna/Fl.Fuglede Jø. Topper/Kurt Riis
Pointere: 1., 2., 6.v.
Pointere: 2., 4., 6.v
Bimmer II/Jan Rasmussen
Assynt Tom/N.P.Olesen
Pointere: 1., 3., 5., 6.v.
Pointere: 1., 5.v
Agertoft.Jytte/Jan Kock
Topper/Kurt Riis
Pointere: 1., 3.v.
Pointere: 5.v.
Tempo/Jan Marinussen
Åens Dapper Dan/N.Krüg.
3., 4., 5.v
Pointere: 2., 5.v.
Lammefj.Saxo/B.Nielsen
Jacques/J Marinussen
Pointere: 3., 4.v.
Pointere: 4.v
Tilde/
Senja A.Speedy/K.Riis
Pointere: 2., 4., 5.v.
Pointere: 2.v.
Senj.Columbine/F.Schaumb. Chjang/N.H.Lykke
Pointere: 4., 6.v
Pointere: 1., 4., 5., 6.v.
Hagal.Hättan/
Kall.Jupiter/J.Heegaard
Pointere: 4., 6.v.
Pointere: 3., 6.v.
Fugl.Star/Fl.Fuglede Jørg.
Spurvfugld.Es/M.Mortens.
Pointere: 1., 3.v.
Pointere: 1., 2., 3.v.

DPK har nu 75 år på bagen. Hovedprøven blev holdt ved Mørkøv. Klubben fik mange
gaver. Sara Andersen – den gamle dame – kom og gav to sølvpiske. Hendes afdøde
mand, Anders Andersen fik sølvpisken i 1940, hun selv 10 år efter i 1950. En kostelig gave
var det. Fru Sara forlod middagen til tonerne af ”Pigen fra Fyn.”
Klubben skal have nye love, og de er nu gennemarbejdet. De har været drøftet gennem
flere indlæg i ”Pointernyt”, som vi var en gruppe på Holstebro-kanten, der redigerede i
disse år. En hel aften brugte vi – 8 mennesker – på at sætte bladet op, vi klippede,
klistrede og tegnede i et væk. Referater fra prøver, interviews, læserbreve osv. Det var før
computerens tid. ”Pointernyt” var et godt talerør for mange synspunkter, og vi i redaktionen
følte, at vi fik flyttet – skubbet - nogle ting i den rigtige retning i vor klub.
I FJD behandles et forslag til nyt Jagtchampionat. DPK ønsker også at bibeholde
Brugschampionatet, hvor Erik Skeel nævner, at i klubbens 70-årige historie har pointerne
opnået 10 Brugschampionater – ESK har i samme periode haft 3.
Vi topper ikke i derby og på DM, men har trods alt besat 54% af pladserne i efterårets
vinderklasser, så samletet ser ikke så galt ud endda, men bretonen er, hvad effektivitet
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angår ved at blive pointeren en værdig modstander, skriver Gude og Lydehøj i
avlsbetragtninger.
I anledning af jubilæet har klubben
ekstraordinært fået lov til at afholde en
efterårsvinderklasse, som afvikles på
Birkelse/Gammel Toftegård.
I 1989 får klubben nye love. Bestyrelsen
skal fortsat bestå af 9 medlemmer, men
heraf skal 3 vælges på landsmandater.
Bestyrelsen får mandat til at fravige
turnus for hovedprøver, hvis fx
fuglesituationen måtte tale for det. Jeg
mener, at disse to punkter især gav
anledning til debat. Ligeledes skal et
bestyrelsesmedlem ikke træde tilbage,
hvis vedkommende flytter til en anden
landsdel. Man sidder valgperioden ud.
Lovene vedtages med overvældende
majoritet og godkendes endelig på en
ekstraordinær generalforsamling.
Skeel skriver i sit tilbageblik i 1989, at
klubben nu har love, der er rustet til
fremtiden, men er dog også inde på, at
vi har en stor bestyrelse – 9 medlemmer
– arbejdsgange vil være smidigere, hvis
bestyrelsen bestod af 5 medlemmer.
FJD udstillingen når et lavpunkt – kun 19
pointere er mødt op til udstilling.
I avlsbetragtninger skrives, at pointerens
eksteriørmæssige standard er ved at
blive betænkelig. Ved færre fremførte
hunde på udstilling er der en tendens til,
at dommerne måske dømmer for mildt.
Vi holder skansen i placeringer i efteråret – 44.1%
Vi skal have flere pointere på udstilling, og bestyrelsen sætter trumf på, da de bestemmer,
at for at vinde pokaler i mark skal hunden have mindst 2.præmie på udstilling. Se det gav
folk noget at tænke over, og året efter mødte 37 hunde op til FJD udstillingen.
Bent Hansen siger på generalforsamlingen i 1990, at vi har sat det eksteriør, som vore
hunde engang var berømmet for på verdensplan, over styr. Vi må ud at hente fornyelse,
så hans råd er, at vi skal søge kontakt sydpå. Indmeldelse i IPC – International Pointer
Club – er flere gange oppe at vende i disse år. Bestyrelsen er måske nok positiv, men de
vil vide, hvilke økonomiske forpligtelser, der følger med. Flere gange rykkes for svar, men
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de er ret så lange i spyttet - vistnok i Frankrig, og derfor trækker evt. indmeldelse i
langdrag til stor irritation for nogle.
Som nævnt i forrige periode var der mange og delte meninger om Assynt Tom p.g.a
udseendet, men hans evner i marken var uomtvistelige, dette måtte selv de største
skeptikere indrømme – om end nødtvungent for fleres vedkommende.
Lydehøj og Gude skriver i avlsoversigt 1990.”Efter vor opfattelse kan Assynt Tom tilføre
vore hunde værdifulde jagtlige egenskaber, men han bør bruges med omtanke til typefaste
tæver af god eksteriørmæssig afstamning, ellers risikerer vi at sætte eksteriøret over styr.”
De jagtlige egenskaber var kommet til udtryk i Søndermosens Tom, Paski og Bella.
Thorkild Reintoft holder på alle vintermøder et
meget interessant foredrag om pointerens
eksteriør.
I 1991 er Danmarks Jægerforbund dannet.
Hermed er den rivalisering, der på godt og
ondt har været mellem Dansk Jagtforening,
Landsjagtforeningen og Dansk
Strandjægerforening bragt til ophør. Skeel var i
en årrække næstformand i Dansk Jagtforening.
Det havde hundesagen uden tvivl meget gavn
af.
I bestyrelsen arbejder man med uddelegering
af flere opgaver i 5 regionsudvalg: avlsudvalg,
prøveudvalg, udstillingsudvalg, medieudvalg,
strukturudvalg og endelig udvalg for nordisk
samarbejde.
Vi skal have fat i nye yngre medlemmer, og her
må man lokalt træde i karakter Støtte de nye
hundeførere, der er afløserne.
På generalforsamlingen det år har bestyrelsen
bestemt, at det kostelige trofæ: sølvpisken,
som har været uddelt hvert år siden klubbens
start, for fremtiden bliver klubbens ejendom, og
sølvpisken skal ikke nødvendigvis uddeles
hvert år. Heldigvis er der opstået en fin
tradition for, at ældre medlemmer i stigende
grad genudsætter den sølvpisk, de har vundet
til ejendom.
I 1992 takker Skeel af efter 24 år i bestyrelsen,
heraf de 12 som formand. Han var en markant
formand og en samlende person, som holdt
den splid og ufordragelighed, som måtte være,
i ave. Han så klart, når der var behov for
justeringer og gennemførte dem på en sådan
måde, at de altid havde tid til at modnes.
Der er nye UKK regler i støbeskeen.
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Fælles markprøveregler er atter blevet ændret, så hunde i åben klasse skal vise rejsning
for at få førstepræmien i hus. DPK er imod de idelige ændringer i FMR.

Thorkild Reintoft skriver i Årbogen i 1993, at vi har 3 strenge at spille på mediemæssigt.
Jagthunden, Pointernyt og Årbogen, som vi skal bibeholde, men den skal være billigere.
Økonomien er stram i klubben.
Han påpeger, at vi skal passe på dressuren, der er for mange pointere, der jagter uden
lyst til samarbejde, den er også gal med bredsøget. Tatoveringspligten ved registrering af
hvalpe er blevet et fordyrende led for opdrætterne, men det år kan man dog glæde sig
over, at der er blevet lagt 200 hvalpe til.
I DM sker der en ændring. Den skal løbe over 2 dage i en forsøgsordning på 3 år.
Samtidig kommer førstevinderen fra klubbernes efterårsvinderklasse automatisk med.
Familiedagen er i støbeskeen.
Thorkilds formandsperiode bliver kort, da han af private grunde trækker sig. I 1994 er
Christian Johansen blevet formand. Han meddeler straks, at der arbejdes intenst på at
forbedre klubbens økonomi. Driften skal hvile i sig selv, afkast fra fonde skal bruges til
andre formål. Vi får at vide, at Jan Rasmussen sidder tungt på pengekassen. Jan er ud
over at være kasserer også redaktør af Årbogen i en række år, så han har bestemt haft
meget at se til. Da Breton-klubben bliver optaget i derbyet, deler de gamle klubber rovet i
pengekassen. Pointerklubben får omkring 31.000,- kroner, som bliver henlagt i fondene. Vi
bliver præsenteret for forslag til nye love, hvor bestyrelsens antal skæres ned til 5
medlemmer, der skal oprettes et repræsentantskab, som består af medlemmer fra 5
regioner ud over landet. Der er som altid en del debat, når love skal ændres, men forslaget
bliver vedtaget i 1995.
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Samme år træder nye regler i kraft for afvikling af UKK, idet hovedprøven udvides med en
dag. UKK og AK om fredagen, UKK og AK om lørdagen og VK om søndagen. Det bliver
en gevinst, for nu får vi lejlighed til at se alle de unghunde, som har fået 1.præmie i løbet
af efterår/forår. Bestemt en god beslutning, som altid overværes af et stort publikum.
Danmarksmester
1990 Assynt Tom –
N.P.Olesen
Pointernes
placeringer i
perioden en pose
blandede bolsjer. Er
et år gået godt,
blomstrer
optimismen, men
året bliver pointerne
atter mulet. Bedst
går det vel på de
prøver, hvor der
fældes fugl.

Danmarksmester 1995 Chjang – Niels Holger Lykke

Danmarksmester 2007 Spurvfugldalens ES-Martin
Mortensen
I en treårig
periode afvikler man DM som en
todagesprøve, men det bliver ikke den succes,
man havde håbet, så man vender tilbage til
endagesprøven. Her afvikles 1.heat på 3 hold,
hvor hundene inden frokost rangeres. Til
eftermiddagens afprøvning bekendtgør
dommerne, i hvilken kategori 1-3 hundene er
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rangeret. Udmærket for såvel hundeførere som publikum.
I derby er der også langt mellem snapsene. Det
pynter på statistikken, at Flemming Fuglede vandt
svensk derby i 1996 med Fugledes Snert,
halvsøsteren Fugledes Star blev nr. 3, men hun tog
jo revanche året efter, hvor rollerne var byttet om.
De to halvsøskende har samme far,. Svenske ÖB’s
Try, Det giver Kennel Fuglede et gevaldigt løft og
også i Kennel Astrup sætter samme Try sig varige
spor.
ÖB’s Try vinder bl.a. i DKK’s vinderklasse forår –95.
Der er kommet et kattelem i restriktionerne i
Norden. Finland var blevet åbnet, og de indbød til
Nordisk Match.
Holdet deltog i Finska Hönshundesektions 90 års
jubilæum. Det blev en bekostelig affære. Gennem
Sverige skulle de gæve fynboer ud og hjem følges
af en svensk veterinär, da man jo ikke kunne
risikere at hundene kom ud af bilerne. Følgeskabet
kostede den nette sum af 9000,- kr. Finnerne vandt.

I 1992 var der landskamp mellem pointerklubberne fra Finland, Holland, Tyskland og DK
ved Ringe. Prøven blev holdt om mandagen efter hovedprøven. Man anvendte et for mig
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at se ulogisk pointsystem.
Resultat blev, at det tyske hold
vandt med 259 point, Holland
blev nr. 2 med 196 point,
Finland nr. 3 med 196 point og
Danmark sidst med 214 point.
Hosstående ses det danske
hold.

Som nævnt blev der løsnet i
restriktionerne pga. rabies i
DK i Sverige og Norge, så
man kunne genoptage
Nordisk Match på dansk
grund. Matchen fandt sted på
Birkelse i 1996, hvor der var
en fin fugletilgang.
Norge vinder, Sverige bliver
nr. 2, Danmark nr.3 og
Finland nr.4. Individuelt
vinder Black Lucky’s
Kawass, der har Assynt Tom
til far. Nummer to bliver ÖB’s
Try.
Jo, vi var kommet i
menneskehænder.

Klubben låner en hanhund i Sverige, Axelas Bugg. Han parrer bl.a. Metrinelund Sorfi. I
dette kuld falder Metrinelunds Rolf, der ikke nåede de store resultater i mark og på bænk,
men blev en værdifuld avlshan.- Far til derbyvinderen Villestoftes Roy og
DKBRCH,DKJCH,DKBRCH Makeos Mai.
I avlsstatistikken slås det flere gange fast, at man godt kan kaste sig ud i kontrollerede
eksperimenter, når blot man holder sig fra for stærk indavl, der helt sikkert vil ende med en
deroute, men nogle gange kan uplanlagte parringer også ende i det rene svineheld. Et
sådant har Svend Buchhave oplevet. Hør blot her. Efter en jagttur med Knud Hansen blev
Svends tæve,Gulla Vanja, som var udmærket til slyngeljagter lukket ind i stalden til
Frydelunds Volle, mens de trætte jægere drak kaffe. Svend mente, der var fred og ingen
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fare, Vanja var ovre løbetiden, men det tog den gode Volle sig ikke af, han parrede den
små Vanja, når nu lejligheden bød sig. Ud af denne romance kom et superkuld. Pelé,
Sippe og Maja. Svend beholdt selv Pele, fik Sippe tilbage, da bager Frandsen døde, og
fandt efterhånden ud af, at hundene var meget smukke.
Kennel Metrinelund ser
dagens lys. Og siden da er
der blevet født utallige
smukke hunde i kennelen, og
det gør ikke noget, de er
gulbrogede, siger Svend.
Gunnar Larsen har netop det
år mistet King, som var 13 år
gammel, og skal have en ny
hund, selvfølgelig en pointer,
for det var hunden i Gunnars
og Grethes barndomshjem.
Datteren Anne Marie er med
ned at se hvalpe, og hun
falder pladask for en sort
hvalp, der løber hende i
møde. Anne Marie træner
hvalpen, der viser sig at
være meget køn, bliver
DKCH, Gunnar fører hende i
marken. Maja bliver
stammoder i Kennel
Villestoftes. Nu var
Frydenlunds Volle vel ikke
”smedens hund”, men held
skal man nu ikke kimse ad.
Niels Holger køber Chjang(
Metrinelunds Grit –
Søndermosens Tom) lidt
tilfældigt. Sagen var den, at
den gode settermand, Niels
Holger; havde lovet sin
gamle ven, Peter Jensen, at
han en gang i sit liv ville have
en pointer. Det løfte har han
indtil videre holdt så godt og
vel.
Det er naturligvis ikke uden grund, at bestyrelsen i den grad er oppe på stikkerne.
Økonomien er blevet stabiliseret, er ok, men pointeren må tilbage på ”pallen.”
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Antal registrerede pointere var i 1997 svagt stigende – 121 blev det til. At andre engelske
klubber også havde haft nedgang var en ringe trøst. Vi klarede os svagt på DKK’s
forårsvinderklasser - det er i det hele taget ikke her, vi klarer os særligt godt - men tog
revanche om efteråret, hvor vi både fik en derbyvinder og en danmarksmester.
Som supplement til Årbogen kan man nu købe et resultathæfte, hvor alle pointeres
meritter i mark og på bænk er at finde.
De nye regionsudvalg er trukket i arbejdstøjet. Klubben begynder at afholde
familieweekends hver sommer. Det blev dygtigt startet af gæve ’djurslandfolk’. Herunder
var der også udstilling. En rigtig god idé, for udstillingerne i forbindelse med hovedprøven
blev altid noget forjagede. Senere fulgte gæve fynboer efter med et par familieweekends
ved Ringe. Herefter rykkede man til Midtjylland. Bestemt gode og fornøjelige
arrangementer, som i høj grad har været med til at ryste folk sammen. Bestyrelsen er helt
klar over, at det er ”fodfolket”, som er nøglen til at få nye medlemmer ind i folden.
Fortsættelse følger
NMO
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