Dansk Pointer Klub har hundrede års
fødselsdag i år – det skal fejres året ud
1958

Årsskriftet bliver nu redigeret af Aage Steenbjerge , og
der sker en ændring indholdsmæssigt. Væk er diverse
jagtberetninger fra fx Sverige. Der er fyldige beretninger
fra vore søsterklubber i Norge, Sverige og Finland.
Steenbjerge skriver særdeles grundigt i Avlsregisteret.
Nu skal folk oplyses. Her bevæger han sig helt sikkert
ind i’minefyldt’ område. Klubben har haft et avlsråd,
som bliver nedlagt, da folk alligevel ikke retter sig efter
’kloge råd.’
Man er på godt og ondt så at sige selvkørende.
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Om året i øvrigt – der har været fortsat fremgang i landbruget, som i stigende grad mekaniseres, så
der sker en vandring af arbejdskraft over i industrierhverv.
Men der er fortsat en mangfoldighed af gårde i alle størrelser på landet. Det er fortsat almindeligt at
have køer, grise og høns på gårdene, og dermed er der også en mangfoldighed af afgrøder på
markerne, der er opdelt i mange parceller. Det giver selvsagt gode betingelser for en bredspektret
fauna.
Brokholm skriver bl.a. i sit tilbageblik:

Resultatmæssigt har året været godt nok. Fugledes Gorm bliver Danmarksmester, hvor vi også
bliver 3.v og 5.v.
I årets derby bliver pointerne 2.,3.og 4.v.
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Her er Brokholm ude med riven: der mangler dressur, søget er uskolet, pointerne stiksøger og støder
uden at dække, de cirkler for meget, kan næppe holdes inden for marken, og hvad hjælper det så, de
er overlegne i stil og fuglebehandling. Hundeførerne må oppe sig.
Næste år vinder Alsbjergs Pejsa/Sigvald Pedersen derbyet. Jeg er ikke i tvivl om, at Pejsa har været
i orden..
40 års jubilæet bliver fejret under Hovedprøven ved Herning. Hotel Eyde danner rammen om
festmiddagen, hvor vor formand glæder sig over tilstedeværelse af vore æresmedlemmer, bl.a. Karl
Brandt. Fruerne Nybo og Lyhne var der også. Grosserer Boll havde planlagt festen, mens Kristian
Vestergaard m.fl. havde skaffet omfattende terræn.
Brokholm glæder sig over, at der trods alt stadig er nogle af ’den gamle garde’ som trofast møder
op

Waâssberg og Peter Jensen dystede mangen gang såvel i DK som i Sverige.
I dyst om Guldpokalen trækker Peter det længste strå.
Det er nok ikke helt forkert at sige, at de var en slags arvefjender.
Organisatorisk ligger markprøvesporten i faste rammer, men der er ingen tvivl om, at bølgerne af og
til har været høje. Fordrageligheden har det været så som så med, og man har ikke været god til at
lægge skærsmydsler på hylden.
FJD prøver ligger i faste rammer i landsdelene. DJ og LJF er også kommet til en forståelse, selv om
de naturligvis er konkurrenter.
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Steenbjerge har bedt DKK’s sekretær A.P.Nørlund om at redegøre for organiseringen af prøver.
Det er der kommet en meget fyldig artikel ud af: ”Den danske jagthundesags organisation.”
Nørlund slutter artiklen med disse finurlige ord

:Peter Jensen var den
mest vindende hundefører
i sin tid.
Han var også en
fremragende
udstillingsdommer.
På et vintermøde fortalte
han engang, hvordan han
blev ’overfaldet’ af en
begejstret italiener, hvis
hund Peter lige havde
givet første præmie på en
udstilling i Italien, hvor
han bedømte 40 hunde. –
Han kyssede mig sgu
over hele hovedet, sagde
Peter.
Niels Holger Lykke var
egentlig settermand, men
han havde lovet Peter
Jensen, at han engang
ville have en pointer.
Og sikke’ resultater, Niels
Holger har indfriet det
løfte med.
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Steenbjerge lagde en ufattelig energi sit arbejde for hundesagen, især for pointeren. Han læste
referater af samtlige hundes meritter på mark og bænk hvert år, og kendte hundenes aner i flere led.
Fuglede senior fortalte engang, at Steenbjerges sekretær i perioder arbejdede mere for DPK end for
sit sekretærarbejde i Frihavnen.
Steenbjerge var forkætret i nogle kredse. Sandheden var ofte ilde hørt. Mangen opdrætter var trætte
af at få skudt i skoene, at de parrede med ”Smedens hund”, fordi det var billigst.
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Set med nutidens briller er det jo særdeles flot, at der er stambogsført331 pointere.
Man skal i øvrigt huske på, at denang skulle hundene ikke stambogsføres ’næsten før de er født’, så
der er utvivlsomt lagt mage flere hvalpe til.
Men tendensen har den gode mand jo ganske ret i, og den er bare blevet forstærket år for år, og hvis
ikke vi i dag får vendt skuden i klubben, er vi desværre godt på på vej ned i afgrunden.
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