Træk af Dansk Pointer Klubs historie
1998 - 2007
Udvalgte placeringer i perioden
År UKK
1998 Copiad/Steen Rønnerling
9 deltagere
1999 Astrups Ruska/E.Skeel
8 deltagere
2000 Bl.Luck.Gun/K.Svensson
10 deltagere
2001 Villest.Roy/J.Skovgaard
11 deltagere
2002 Bl.Luck.Ace/A.Stenkilsson
10 deltagere

Derby
DM
Texas av Frygn/J.Andersen Rossi/N.P.Olesen
Pointere: 1.,3.,4.v
Pointere: 1., 4.v.
Senja C.Tosca/K.Simonsen Nordv.Ninna/Kurt Nederg.
Pointere: 4.v.
Elvis/Carl E.Christensen
Black Bussan/M.Rye Krog
Pointere: 1., 3.v,
Pointere: 2., 3.v.
VillestRoy/J.Skovgaard
Makeos Mai/Hugo Nielsen
Pointere: 1., 3., 4.v
Pointere: 1.2.,5.v
Fleml.Amanda/Jens Have Pilehave Tinn/K.Hansen
Pointere:1.v.
Pointere: 3.,4.,5.v

2003 Fugl.Vento/Aksel Nielsen
12 deltagere

Day/N.J.Christensen
Pointere: 1.,2.v

Å.X-Tra Luffe/E.Petersen
Pointere: 4.,5.v

2004 Fugl.Yatsi/Fl.Fuglede
21 deltagere

Villest.Rita/J.Skovgaard
Pointere: 1.,4.,5.v

Fugl.Urd/Fl.Sørensen
Pointere: 1.,2.v

2005 Fugl.Dina/Keld Nielsen
12 deltagere

Spurvf.June/Ove Jeppesen Villest.Mike/Fl.Frederiksen
Pointere: 1.,2.v.
Pointere: 1.v

2006 Metrinel.Mitzi/Villy Lovén
10 deltagere

Idim.Rona/Aa.Christiansen
Pointere: 1.,6.v

Fugl.Yatsi/Fl.Fuglede
Pointere:1,3.,4.5.v

2007 Spurvf.Kari/B.Mårtonsson
13 deltagere
Perioden starter med vor klubs 80 års jubilæum, som blev behørigt fejret på Hovedprøven
ved Vildbjerg, hvor også mange svenske og norske ekvipager deltog. Ved den lejlighed
fremhævede formanden, Christian Johansen, at der er en god ånd og sammenhold i vor
klub, som har mange traditioner, vi afvikler arrangementer med værdighed og nyder
respekt i andre klubber, men der er ingen grund til at hvile på laurbærrene. Formanden
fremhæver igen og igen, at vi må have fat i nye medlemmer – under 55 år! Han appellerer
til kredsene og taler ikke for døve øren. Det er glædeligt at iagttage, at der her er stigende
aktivitet i perioden. Fællestræning samler stadig flere, og der afholdes apporteringsprøver
med forudgående træning.
Der er for mig ingen tvivl om, at dette arbejde er blevet ”brohoveder” i vor klub.
DPK ser gerne, at vores vinderklasse om efteråret åbnet for andre racer, ligesom DM også
bør være åben for udenlandske hunde, som har kvalificeret sig. Disse synspunkter vinder
ikke gehør i de øvrige engelske klubber.
I 2002 afholder klubben et velbesøgt avlsseminar. En af indlederne var den velkendte
settermand, Jens Balle, som bl.a. sagde følgende: ”Gennem de sidste 10 år har I haft det
problem, at jeres hunde ikke er alt for villige til at rejse fuglene. I har enkelte hunde, der
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endog virker meget svære at tumle. Ser man på helheden, er jeres hunde bedre i dag, end
de var for år tilbage.”
Følgende egenskaber blev bl.a. nævnt som vigtige for vore hunde:
1. Selvstændighed
2. Medfødte anlæg for krydssøg
3. Vildtfinderegenskaber
4. Dresserbarhed
5. Samarbejdsvillig
6. Villighed til at rejse fugl
7. At fastholde det nuværende eksteriør
Følgende egenskaber skal undgås i avlen:
1. Halsning
2. Halesøgere
3. Problemer i forbindelse med fuglebehandling (rejsning af fugl).
4. Der skal udvises agtpågivenhed med hensyn til HD
Om sidstnævnte fremkommer der et forslag på generalforsamlingen om, at for at hunde
kan komme i eliteavlsregisteret, skal HD oplyses. Forslaget falder, men man må naturligvis
godt oplyse om evt. fotografering. Der er delte meninger i klubben om HD, nogle hævder,
at det skal man tage alvorligt, andre mener, at det aldrig har været noget som helst
problem for vor race, og fotografering kun er en fordyrende omkostning. Fakta er vel, at
man på trods af ihærdige anstrengelser i andre klubber, ikke har opnået de
resultater/forbedringer, som man har forventet. Dark horse i det spil er miljøets indvirkning.
I 2003 er der for første gang fælles vintermøde i Sdr.Højrup på Fyn. Det overordnede
emne var vor klubs avlspolitik. Indledere var: Hans Nielsen, Kennel Bredbjerggard, Svend
Buchhave, Kennel Metrinelund, Flemming Fuglede, Kennel Fuglede og Carlo Nørtoft,
Kennel Spurvfugldalen. Alle fortalte engageret om deres avl og principper. Herefter var er
gruppearbejde om avl, hvor et af spørgsmålene lød: ”Hvilken hanhund vil du anbefale din
bedste ven?(nævn max. 3). ” I gruppe 5 var man enig om følgende: ”Vi vil i hvert fald
anbefale en af samme race.” Avlsråd har ingen gang på jorden i DPK. Vi vil ikke ha’ det.
På samme møde definerede Svend Buchhave en avler som en, der over en ti-årig periode
lægger 5-6 kuld til. Følger man den definition har vi få avlere i vor klub, men de er dygtige,
det viser resultaterne med al tydelighed. I hele perioden kredser det årlige hvalpetillæg
omkring 100 og med et så beskedent tillæg i sammenligning med tidligere tiders, så vil det
også være katastrofalt med for mange skævere.
Peter Gude skriver i avlsbetragtninger for 1998: ”For mig er der ingen tvivl om, at de
senere års udavlspolitik er grundlag for den fremgang, vi oplever nu. Hermed være ikke
sagt, at vi skal basere avlen på disse hunde alene, for matador-avl kan give voldsomt
bagslag, men vi skal være opmærksomme på og benytte udavlens fordele, altså avl med
individer, som er mindre beslægtede med hinanden, end racen er i gennemsnit.”
Det gælder fortsat – før som nu – at der bruges mange hanhunde, så hvad angår
matadoravl er der fred og ingen fare i slutningen af årtusindet.
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I derbysammenhæng er vi i smult vande i perioden: Jørgen Andersen og Texas av Frygne
lægger for i 1998

Hesselhøj Primadonna vinder svensk derby i 1999

3

4

5

Også i DM sammenhæng klarer pointeren sig godt, man går fra todagesprøven, der aldrig
rigtig blev en succes, og vender tilbage til endagesprøven, hver specialklub har ret til at
stille med en hund - normalt førstevinderen fra klubbens efterårsvinderklasse. Øvrige
hunde udpeges på øvrige efterårsvinderklasser.
1999
Svensk mester 2002

Astrups Siff – Flemming Fuglede

Der bliver som bekendt også afholdt forårs-DM.
I 2001 vinder Jørgen Andersen dette med Texas av Frygne, der i det hele taget er meget
med helt fremme på den tid.
I 2004 triumferer Fugledes Urd og Flemming Sørensen ved at blive både forårs – og
efterårsdanmarksmester
Generelt er det dog sådan, at pointerne for alvor slår til i de vinderklasser, hvor der fældes
fugl.
Deltagelse i brugsprøver er støt stigende i perioden. En førstepræmie her er jo nødvendig,
for at en hund kan blive Jagtchampion.
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Ved DM i 2006 bestod de nye udsætningsregler
deres prøve med bravour.
Disse regler, der jo siger, at man ikke må udsætte
fugle efter 16.august – altså en måned før jagttiden
begynder på agerhøns.
På vor klubs vintermøde i 2006 var et af temaerne
udsætning af fugle, hvor Ole Noe fra Kalø fortalte
om biotop og forbedring af samme, og Mikael
Sander fortalte om , hvordan man kunne sætte
daggamle kyllinger til parhøns, som så præger
kyllingerne
Der har været afholdt stormøder om emnet rundt i
landet, og der er lavet rigtig mange
udsætningsbure.
Metoden ser ud til at blive en succes, og den vil
givet få betydning for afvikling af vore prøver
fremover. Hundene skal nu til at vænne sig til
flokhøns. De vil komme til at arbejde for sagen, og
det er vel netop, hvad vi ønsker.
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Der er livlig gang i nordiske
matcher:
Sverige vandt i 1998 med
Norge på andenpladsen.
Herefter fulgte Danmark og
Finland.

I 1999 blev der blæst til
samling i Sverige. DK blev her
nr. 2

I 2001 havde Den Finske
Hønsehundesektion 100 års
jubilæum og indbød til NM.
Finnerne vandt matchen.
Deltagere i prøven beretter
om en storslået oplevelse..
I 2003 havde Svensk Pointer
Klub 100 års jubilæum.
Herunder var der NM. Sverige
vandt foran Danmark, Finland
og Norge.
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I forbindelse med vor Hovedprøve var der NM i 2005. Også her vandt Sverige foran
Danmark, Norge og Finland. Individuel mester blev dog Fugledes Yatsi/Flemming
Fuglede. Mon det skal lykkes at få has på de gæve svenskere på Kongsvoll i dette efterår,
hvor Norsk Pointer Klub fejrer 100 års jubilæum?
Den helt store begivenhed i
2005 var afholdelse af VM
for stående hunde på
hederne omkring Vildbjerg.
Her var vi rigtig mange, der
ved selvsyn fik kendskab til
FCI prøver. Flotgående
hunde så vi, men vi krydsede
ofte tæer ved rejsning og
apportering. Standens valør
var betydningsfuld. En
pointer skal have en højrejst
og stram stand. Liggende
stand tolereres ikke.
DPK holdt en FCI prøve,
hvor der var to hold. En rigtig
god prøve.
Efter VM var der i
hundesportskredse enighed
om, at vi burde have en
debat om de internationale
regler, om vi med fordel
kunne tage ting med i Fælles
Markprøveregler, men denne
debat er mere eller mindre
løbet ud i sandet.
For mig er det fortsat dybt
godnat, at føreren skal gå
bag sin hund ved rejsning af
fugl. Det er lidet jagtrelevant.
Jeg er også arg modstander

af de ultrakorte slip, som så ofte praktiseres i vinderklasse.
Chr.Johansen sagde engang på et møde, at skal der ske ændringer i vor regelsæt,skal
man regne med, at det tager mindst 5 år, så måske er der håb endnu.

Nye prøver er i støbeskeen – eller på vej. Skovprøven, som nu har været afholdt som
testprøve et par gange, bør man bestemt tage ind i folden under en eller anden form. Den
viser jo netop, at den stående hund også klarer sig glimrende i skoven. I efteråret 2006
blev der afholdt DM i hubertus for engelske racer – Flemming Sørensen/Astrups Siff og
Thomas Christensen/Hesselhøj Chess vandt holdmatchen.
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Glemmes skal heller ikke FJD’s 100 års jubilæumsprøve same år. Den blev afviklet som
en brugsprøve med meget stor tilslutning og vundet af Ringlias Aura og Søren Mulvad
Johansen.

Den største årlige begivenhed i vor klub er Hovedprøven. Ikke alle år er der dog så mange
deltagere i UKK. Her spiller vejrforhold meget ind i foråret.
Vor klub har et bredt spekter af aktiviteter. Fælles vintermøde, arbejde i regionerne med
bl.a. fællestræning og apporteringsprøver, familieweekend, efterårsvinderklasse.
Hjemmesiden er et meget stort aktiv, som ses af rigtig mange, nyhedsbrev udsendes ved
juletide, opsummerer året og peger fremad mod næste år og så selvfølgelig vores Årbog,
som flere gange har været under pres, da den gav underskud. Det er blevet vendt til et
overskud takket være dygtigt og kreativt benarbejde af flere medlemmer. Årbogen er
Dansk Pointer Klubs sjæl, hvilket man tydeligt så for et par år siden, da der var forslag om
fælles årbog med andre klubber. Forslaget faldt med et brag.

10

På generalforsamlingen i foråret takkede Christian Johansen af efter 12 år på posten.
Han sluttede sin formandsberetning med disse ord:
Hvad har jeg så af ønsker for
fremtiden? At vi fastholder den
målsætning der blev skitseret i
1994 og yderligere forbedrer os
på de forskellige punkter.
Herunder: At vi fastholder
fremgangen i kvaliteten i vore
hunde – At vi fortsat har et godt
samarbejde i klubben – Det nytter
ikke med god økonomi, hvis ikke
samarbejdet mellem bestyrelse
og medlemmer fungerer optimalt
– At vi husker, at vi driver
hundesport – At vi får yderligere
indflydelse i de forskellige
organisationer – At vi arbejder for
klubben og ikke for personlig
vinding, der skader klubben og
medlemmerne.
Lad mig slutte med at konstatere,
at der er kompetente folk i
bestyrelsen, og jeg er sikker på,
at I også i dag vælger en
yderligere kompetent person til
bestyrelsen efter mig. Husk I har
selv valgt hver og en, der
besidder tillidsposter i Dansk
Pointer Klub.
Jeg vil gerne benytte lejligheden
til at ønske alle tillykke med de
præmier, de har opnået i årets
løb, såvel på mark som på bænk.
Jeg takker de bestyrelsesmedlemmer, jeg har haft fornøjelsen at arbejde sammen med i
de 12 år, hvor jeg har været formand. En særlig tak til de to næstformænd jeg har haft –
Orla Esmann og Flemming Fuglede for et godt og konstruktivt samarbejde.
Jeg takker på klubbens vegne alle de personer, der i året løb har ydet en indsats for
Dansk Pointer Klub. En særlig tak til de personer, der hvert år bruger deres fritid til at
arrangere markprøver og være terrænledere for Dansk Pointer Klub.
Tak til årbogsudvalget for en fin årbog, hvor økonomien er i orden.
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Tak til Erik Winkler for et godt arbejde med hjemmesiden.
Jeg vil slutte min beretning med en tak til medlemmerne af Dansk Pointer Klub for en
fantastisk opbakning i alle tolv år.
Skive, den 23.03.07.
Sign. Christian Johansen
Vi tog her afsked med en afholdt, meget visionær og kreativ formand, som blev hædret
med udnævnelse til æresmedlem under generalforsamlingens stående applaus og under
festmiddagen fik klubbens fortjenstmedalje i guld.
Og hermed nåede jeg til vejs ende i min odyssé, en spændende rejse har det været,
mangen vinkel har jeg måttet lade ligge, da hensigten har været gennemsnitligt at bruge
omkring en side på hvert år.
Dansk Pointer Klub runder snart sit halvfemsindstyvende år – er still going strong.
Måtte vi med kløgt tage vare på, at det vedblivende vil være sådan!
Mejrup ved midsommertide 2007
Niels Mølgård Ovesen
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