En blandet buket af oplevelser i DPK i 2017
I kalenderen, som vi efterhånden er mange, der er blevet afhængige af -ikke mindst den elektroniske
– kan man se årets rytme i vor klub.
Fællestræning
Næppe har vi taget hul på et nyt år, før det strømmer ind med muligheder for fællestræning i det
ganske land.

Her ses deltagerne om lørdagen. På de vidtstrakte hedearealer i Kongenshus er der albuerum til tre
hold.
Man har nu opgivet at få effekt af udsatte familieflokke af agerhøns. De trives simpelthen ikke på
heden længere. Ja, de har måske i virkeligheden aldrig gjort det, men de har selvfølgelig nu og da
tyet til heden fra det åbne land. Nabo til Kongenshus hede boede navnkundige Aage Jensen, På
Sejbækgaard -der lagde navn til hans anerkendte kennel. Aage Jensen havde et meget anerkendt
svineavlscenter. Han var en af de mange landmænd som i forne tider var så dygtig til at kigge på
hunde og vurdere deres eksteriør og dyder i det hele taget. Og han var en mand, der bestemt ikke
sad på sine meninger.
Der er ingen tvivl om, at Aage selvfølgelig trænede i på heden i Mindeparken – tilladelse eller ej.
Thorkild Reintoft fortalte engang med smil på læben, hvordan Aage under en træningstur var som
sunket i jorden, så Thorkild måtte tage imod en gevaldig skideballe fra en vred skovfoged.
Snakken under shelterne, hvor vi nyder de medbragte klemmer, er stort set den samme hvert år. –
Har du fugle på dit terræn? Her rutter man ikke med sandheden. Man skulle jo nødigt blive
overrendt. Det er som om, at man næsten er bange for at blive ramt af nemesis, hvis man er for
optimistisk mht. fugle.
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På årets vintermøde var der et meget interessant foredrag om, hvordan man udvælger og træner
politihunde. Det var lærerigt, har Jens Have fortalt mig.
Derby
Årets derby blev afholdt i det sydjyske. Der var atter et stort felt. I år domineret af setterne i antal,
med engelsk setter i spidsen.
Vi var nogle stykker, der kørte ned og så andendagens afprøvning

Om formiddagens gik hundene på en meget stor hvedemark, hvor vi publikummer måtte følge med.
Det var fint.
Knapt så godt var det, at vi ingen fugle så i den meget indbydende mark. Den eneste fugletagning
om formiddagen havde Tom B. i en rapsmark, er lå vice versa hvedemarken. Det havde nu været
spændende at have sluppet flere hunde på den mark, hvor der tilsyneladende var fugl.
Også i slutheatene glimrede hønsene ved deres fravær, men vi så nu alligevel meget flotgående
hunde. Ikke mindst de to engelske settere, som blev et og to. Vi fik anden, tredje og fjerdepladsen.
Endelig placering fremgår af resultatsiden.
Jeg har før været inde på tanken om, at man burde granske regelsættet omkring tilmelding. Jeg ved
da godt, at en og anden vil slå syv kors for sig, hvis man piller ved ”vi plejer at gøre sådan.”
Derbyet startede som bekendt i pointerregi i 1928, engelske settere kom med i 1932. Pengene var
ikke så ’store’ dengang, så derfor valgte man formodentlig betaling i rater a la i dag.
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Hvis man nu indførte visse krav om præmiering for at kunne starte, ville feltet givet blive
formindsket – og kvaliteten ville blive højnet. Der er ingen tvivl om, at en del vælger at starte- på
trods af hundens manglende format, man har jo betalt for det. Der ville ikke skulle skaffes så store

terræner, og alene det ville givet betyde, at hundene ville få flere chancer for fugl. Det ville så igen
betyde, at der var større muligheder for at avancere i det alfabet- system, der oprindeligt blev
opfundet til bedømmelse på derby. -At det så siden er blevet knæsat godt og grundigt i
vinderklassen er en anden snak.
Undervejs om eftermiddagen samledes tilskuere og hundeførere ofte i klynger.
Hovedprøven
Var i år i det midt-vestjyske. Det var fint vejr alle dage.Et flot felt af unghunde konkurrerede i UKK
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på dejlige store stubmarker, hvor det dog kneb med fugle. Hundesport er sundt for krop og sjæl.
Nestoren i feltet var 87 -årige Poul Mølvad, som førte Mølvads Jill på smukkeste vis.

Vi har heldigvis mange
medlemmer fra Norge og
Sverige
De var en afslappet
holdning og let til smil
Men tag ikke fejl, de er
kvivskarpe og dygtige,
når det gælder.
Herligt!

Fugledes A.Mille/Flemming Sørensen var atter i topform og vandt efter en flot finale foran Tommy
Nilsen/Top Point Inez og Steen Bording/Mølvads Jet
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Her har 3 af vore svenske venner lagt sig i spidsen foran danskerne på vej mod finalen i vk, hvor de
besatte anden,tredje og fjerdepladsen. Erik Aarø og Astrups Rik vandt dog.
De helt store smil var fremme i matchningen, da vor gamle formand – og æresmedlems hund var
på en formidabel haretur.
For mange år siden var Stig Nilsson dommer på hovedprøven. Ved den lejlighed gav han en
hundefører en ’sølvkanin’ for flotteste haretur. Jeg tror, Christian J. havde fået mindst to kaniner,
hvis Stig havde været dommer
Familiedage
Skive- folket – og ikke at forglemme deres søde piger – havde atter engang påtaget sig at arrangere
weekenden. Apporteringsprøven var hurtigt overstået. Der var kun en hund, nemlig Martin
Mortensens, så han havde ikke svært ved at genvinde pokalen.
DPK klubmester i skydning blev Carsten Trærup foran Aage Christiansen efter omskydning.
Lørdag eftermiddag havde vi en god diskussion om dette og hint i DPK og i jagthundeverden i
øvrigt, hvor ændringer er på vej.
Fremtidsudvalget i vor klub har lavet spændende arrangementer med træningsweekend for nye
hundeførere – unge som ældre.
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Anne Hansen og Thomas Kristensen er ildsjæle og igangsættere. De fortjener megen hæder for
deres store arbejde. I det hele taget er det så glædeligt, at yngre mennesker tager fat til gavn og
glæde for vor klub.

Vi så det også under søndagens udstilling for barn og hund. Her var Kennel Boelsgaards ungdom –
Philip, Mette og Anne - særdeles aktive tovholdere.
Vel har vi ikke haft så mange solskinsdage i sommer, men det havde vi i Stoholm i de dage.

Familiehygge for store og små.

6

Vanen tro, var der også konkurrence i apportering på tid. Der satte Søren Alsbjerg og Alsbjergs
Evita tingene på plads.
Anne Boelsgaard Hansen var så ubeskeden både at blive
BIM og BIR med henholdsvis Boelsgaards Tuxedo og
Matresses Thyra.
Et virkeligt flot resultat.
Jeg håber, at familiedagene i vor klub er kommet for at
blive, men jeg synes ikke, vi er gode nok til at slutte op
om det store arbejde, som mange her gør til fælles bedste.
Man kan naturligvis godt diskutere, hvornår på sommeren
weekenden skal ligge.
Hvis man ønsker flere hunde til apporteringen, skal man
givet rykke dagene hen i august, men så kolliderer det
måske med andre aktiviteter såsom ferie og marktræning.
Der nok ikke et columbusæg at trække op af hatten m.h.t.
tidspunkt.

Traditionen tro, var der apportering på tid. Alsbjergs Evita, sejrede suverænt.
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Udstilling i Vissenbjerg
En tid lang så det ud til at tilmelding til flagskibet for udstilling ville blive en tynd kop te, men i
slutspurten kom der gang i tilmeldingen.
Jeg synes, at det er vigtigt at rigtig mange slutter op om denne FJD udstilling, som gennem årene
har haft rigtig stor betydning, som pejlemærke i pointeravlen.
I forne tider var der rigtig mange hunde til FJD udstillingen, og her var mange sagkyndige, som
diskuterede på livet løs. I gamle årbøger kan man gang på gang læse om plusser og minusser i
avlen, men også, hvordan skiftende bestyrelser påpegede, hvad dommerne skulle være
opmærksomme på. Jeg tror, at man derved fik løst nogle problemer i opløbet.
Som jeg ser det i dag, så er det, som om man fra officiel side- læs bestyrelsen - er blevet lidt for
’håndsky’, når snakken falder på avl.
Det er jo uomtvisteligt, at der bliver lagt færre og færre hvalpe til, og det svækker selvsagt vor race.
Jeg mener, vi for længst har nået smertegrænsen. Det er forståeligt, at man kvier sig ved at lægge
hvalpe til af frygt for, at man ikke kan afsætte dem, men måske er man netop her alt for konservativ
i sin tankegang. Måske skulle man i højere grad tænke på de nye kommunikationsmidler, man har
fået – såvel elektroniske som gratisaviser. Gennem disse medier kommer man ud til en langt
bredere skare end gennem en hjemmeside eller et hundeblad. Selvfølgelig må vi ikke glemme vores
hjemmeside, men her er vi slet ikke aktive nok. Det hjælper fedt for vor klub, hvis man altid tænker,
at det må andre tage sig af.
Nå, men nu til noget mere positivt. Det blev en herlig dag i Vissenbjerg – ikke kun, fordi solen
skinnede, men vi havde fået næsten 90 -årige Hassing Christensen som dommer.
Han var meget kompetent og gjorde i klare vendinger med et glimt i øjet rede for sin bedømmelse af
hundene. Det var fornøjeligt.
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Kvinderne kom, så og sejrede i BIR og BIM.
Men der var også brede smil på sværdsiden.

Sommertræf i Kennel Spurvfugldalen
Traditioner kommer og går. En af de gode af slagsen er, når Carlo Nørtoft indbyder pointere og
deres mennesker til det årlige sommertræf. Her bliver der snakket igennem om avl, hundes dyder og
mangel på samme, om forventninger og ’rigets tilstand’ i hundeverdenen, specielt for pointere, om
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planer og visioner. Enige er man bestemt ikke, men det er jo kun med til at sætte kolorit på
diskussionerne.
Agerhønseudsætninger drøftes indgående, man udveksler erfaringer. Det er, som om succesraten
med udsætning af familieflokke er aftagende. Landmændenes afgrødevalg har ikke ændret sig
væsentligt på vore kanter, men markernes størrelse får til stadighed en tak opad, og dermed
forringes biotopen. Lad os håbe, at vildtstriber kan være med til at vinde noget af det tabte land
tilbage. Der er ingen tvivl om, at disse striber har fået et gevaldigt løft ved, at konsulenter i
landboforeninger er blevet medspillere her. De ved, hvad man må og ikke må.
Ja, man øver da også lidt apportering; det er trods alt godt at få rørt sig for at få appetit til næste
måltid.
Efterårsprøver
Her er der sket en revolution i antallet af skydeprøver. Ikke mindst har brugsprøver har for alvor
fået fodfæste over det ganske land. Det har betydet meget, at især prøver med et evt. to hold har
vundet indpas. Med små hold er det blevet væsentligt lettere at skaffe egnet terræn.
For år tilbage var der en del kritik af prøver, som blev afholdt uden for weekender. Der var jo
arbejde, som skulle passes. Om det er, fordi ’det grå guld’ i stigende grad præger prøverne, eller det
er, fordi folk generelt får mere ferie, ved jeg ikke, men kritikken er i hvert fald forstummet. Der er
også kommet godt besøgte vk prøver på hverdage efter DM. Mangen hundefører stræber efter at
opnå et jagtchampionat, og det er trods alt blevet lettere, når man får flere chancer.
Vinderklasse ved Assens
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Hvor var det velgørende atter at komme til prøve på de
kanter. Alex og co. havde med vanlig akkuratesse
sørget for, at det blev en god dag.
Jeg fulgte et hold, som i første heat gik i en meget stor
særdeles frodig rapsmark, hvor der var mange buketter
af agerhøns. Det gav kolorit på afprøvningen, hvor de
fleste hunde opførte sig sømmeligt. Alle hunde fik
chancer for fugl.
Til andet heat lå der også en stor indbydende mark med
en efterafgrøde. Jeg har lagt mærke til, at Flemming
Sørensen altid søger lidt for sig selv med sin hund, når
det gælder. – og det gør det bare tit for Flemming, der
er en eminent hundefører. Assens var ingen undtagelse.
Heldigvis var der flere fuglesituationer om
eftermiddagen. Det giver blussende kinder hos
hundeførerne og ekstra liv blandt publikum, som
strækker sig på tæer for at se mest muligt.
Efter en god situation bliver der trykket på næven til
alle sider.

To spændte hundeførere er klar.
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I år var der kun to hold, og det betød, at der manglede en enkelt hund i, at vi kunne få tre med til
DM.
Glade vindere.
Danmarksmesterskabet i Hjallerup og omegn
Årets clou i hundesporten er DM, som alle ser frem til. Vi har stolte traditioner her, og hvordan mon
det nu ville gå for de 4 pointere, som trods alt havde placeret sig. Jeg fulgte et hold, som gik hos Jes
Krag i nogle store
roemarker nord for
Hjørring Her var
Thomas Kristensen og
Jens Have med, men
det lykkedes først til
allersidst i det yderste
hjørne at få en
fuglesituation for
Frierfjordens Randi,
Såvel hundefører som
terrænleder var svært
tilfredse med, at det
lykkedes i femte slip.
Desværre lykkedes det ikke for Thomas og Ural at ’gafle’ en fugl. Den eneste chance snuppede
Randi for næsen af ham.
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Til andet heat havde vi Jens Have og Flemming Sørensen med. Store stubmarker – særdeles fugtige
og bløde med dybe hjulspor- ventede. Randi er ikke længere en ung dame, så det var tydeligt, at hun
var stiv efter formiddagens strabadser

Næsen og søget fejlede dog ikke noget. Pludselig
fattede Randi stand og rejste præcis en flok
agerhøns. Der blev fældet to, hvoraf den ene faldt i
en stor vandpyt. Begge fugle blev apporteret på
smukkeste vis.
Publikum klappede spontant. Randi og Jens var for
alvor inde i varmen.
Poul Rasmussens terræner borger for fugl, men han
var særdeles betænkelig i år pga de regnvåde
marker med en del uhøstet korn. Fuglene var ikke,
hvor de burde være. Derfor fortsatte man
afprøvningen i en kartoffelmark – fabrikskartofler
forstås med kraftigt sammenfiltret vissent top. Læg
dertil dybe vandfyldte sprøjtespor. Asger Bak og
breton Fanc fik en fin fuglestituation.

Flemming Sørensen og Fugledes Tinka fik en tom stand i slip med Jens, som herefter skulle ud i
finalen.
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Klar til finaleslip.
Her vandt Søren Gotfredsen og Tobølbjergs L- Sus og blev dermed en meget værdig
Danmarksmester.

Glade vindere, som blev hyldet af et stort publikum.
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Nok var pointerne ikke så rigt repræsenteret ved dette DM, som de sommetider har været, men
kvantiteten er jo ikke så afgørende. Når placeringer er i spil, er det kvaliteten, som tæller.
Jeg synes, det var flot af Jens og Flemming at blive anden og tredje vinder.
Jo, det skorter ikke på gode oplevelser i Dansk Pointer Klub.

Glædelig jul.

NMO 2017

PS!
Når vi skriver 2018 går vi ind i vor klubs jubilæumsår. Det er stort at være medlem af en klub, som
har hundrede år på bagen.
Når jeg tænker på vor klub, fyldes jeg med ærefrygt over alle de mennesker, som med liv og sjæl
gennem generationer har været garanter for, at vi kan mødes og fejre 100 års fødselsdagen.
Vi skylder dem, at det bliver et mindeværdigt år for Dansk Pointer Klub.
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