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Nestorerne kastede glans over pointerne  i Vissenbjerg 

Som noget nyt lokkede de engelske klubber med fælles 

morgenkaffe inden udstillingen, og det var vi mange, som 

med glæde tog imod.  

Vor tid er præget af, at man hele tiden skal finde på nye 

initiativer for at fastholde publikumsinteressen, så 

kaffebordet var et godt initiativ 

På familiedagen fortalte Christian Johansen, at 

medlemstallet i FJD er stigende. Det har vi dog ikke mærket 

til i DPK – endnu! 

På sigt tror jeg, at de engelske klubber kommer til at arbejde 

endnu tættere sammen, for det lader sig jo ikke skjule, at 

den ’engelske lejr’ er under pres fra  ’den kontinentale lejr’ 

for slet ikke at tale om retrievere og spaniels. 

I DPK holdt man fast i både bænk og mark, og det betød, at 

vi vel nok i 1950’erne havde de smukkeste og bedste  

pointere i Norden. Vi solgte mange pointere i Norden, ja, til hele verden – bl.a. til shahen af 

Persien.Vi  dominerede såvel derbyet som danmarksmesterskabet, men vi har i øvrigt dystet 

gevaldigt med engelsksetterne om netop disse prøver til alle tider og ofte domineret i  ryk på nogle 

år, for derefter at have få ’da,da’ i de næste år. 

Jeg ved ikke, om vi har fået flere udstillinger i 

DKK nu om dage, men vi har jo i hvert fald fået 

en ekstra udstilling på sommerens familiedag i vor 

klub, og dermed spredes deltagerantallet på 

udstillingen.    

I hundesporten er det sådan, at medlemsalderen er 

stigende. Hundefolket er særdeles livskraftigt.  

Det er rart at tænke på, når man selv er ved at 

være gammel. 

Dommer på udstillinger var Th.Hassing 

Christensen – 89 år. Han havde blik for hundene 

og deres eventuelle skavanker, uden at han dog 

forsømte at se på helhedsindtrykket. Læg dertil, at 

han havde mangen lun bemærkning.Her roser han 

87 årige Poul Mølvad Jørgensen, der stadig er 

aktiv hundefører i marken, senest i UKK. 
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Dommerne lagde megen vægt på, hvordan hundene præsenterede sig i ringen 

I Kennel Oksby er både hunde og ejere i fin form og forstår at præsentere sig 

Som Lasse og Mathilde så rigtigt synger: - Fyn er fin. I Jylland regnede det 
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Poul Mølvads opdrætsklasse 

Hans Nikolajsens avlsklasse 
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Vi har heldigvis mange djærve kvinder i vor klub 
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Glade pokalvindere 

BIR og BIM 
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Jan Koch bød velkommen. Steffen Olesen var allestedsnærværende som ringsekretær  

.Jens Have styrede præmierne 
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Lad os dvæle lidt mere ved nestorerne og den mindeværdige udstilling. 

Steffen G.Olesen  fortæller, at det var dagen før dagen, hvor Hassing Christensen fyldte 90 år. Han 

havde aldrig før dømt pointere, men han var nu alligevel særdeles kompetent og sprudlende, og 

havde i den grad øje for hundenes bevæge-mønstre. 

Hans Nikolajsen har i mange år været 

en meget kompetent udstiller, og han 

vandt Sara Andersens vandrepræmie i 

avlsklassen 

Pokalen blev skænket til klubben i 

1972 og har siden da kun været uddelt 

i 1973, 1980 og 1991. 

Sara Andersen var gift med Anders 

Andersen, der var  mangeårigt 

bestyrelsesmedlem i DPK. De boede 

på Skyttegården på Sydfyn. Et mekka 

for pointeren. Ved klubbens 75 års 

jubilæum i 1993 i Mørkov, mødte den 

gamle dame op med to sølvpiske, som 

hun skænkede klubben, nemlig 

Anders’ fra 1940 og hendes egen fra 

1950. 

Hun forlod middagen til violintonerne 

fra ”Pigen fra Fyn.” 

Det var stemningsfyldte øjeblikke, har 

jeg fået fortalt. 

Poul Mølvad vandt Aggerbeck 

pokalen i opdrætslassen, den blev 

udsat af DPKs mangeårige formand 

P.Brokholm i  1971, fra 1971 -1981 er 

den udsat seks gange, og endelig er 

den udsat to gange i  henholdsvis 

1994 og 2013. 

Men lur mig, om ikke pokalen har en længere historie. I Finn Møller Jørgensens bog om Pointeren 

er der et billede af Sæbefabrikant Aggerbeck, Horsens, som før DPK blev stiftet importerede to 

pointere af Solms-blod fra Tyskland.Læs videre i Finns udmærkede bog. Her er megen nyttig viden 

om vore pointere og deres mennesker. 
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Direktør A.P.Andersen 

grundlagde Kennel Oksby og 

var en særdeles fremtrædende 

’pointermand’ såvel i  mark som 

på bænk. 

På omstående billede ser vi, at 

de gode og aktive mennesker i 

Kennel Oksby  fortsat er i  fin 

form. 

I forbindelse med vores 

tilstundende  100 års jubilæum 

skal vi bl.a. bruge penge fra Karl 

Brandts fond. 

Han var en meget stor 

personlighed  i vor klub og dybt 

respekteret. Han kommenterede 

til stadighed vore pointere 

avlsmæssigt på mark og bænk. 

Vi har ikke en ’Karl Brandt’ i 

vor klub i dag, men jeg tror, at 

vi vil gavne vore hunde, hvis vi 

igen gør FJD udstillingen i 

Vissenbjerg til vores flagskib. 

Jeg har bidt mærke i, at her 

måler man i hvert fald ikke vore 

hunde med elastik. Det er 

uforståeligt, at en hund, som 

ikke holder mål, kan smykke sig 

med titlen excellent. Det er 

simpelthen skidt for vor race. 

 

Jeg har i mange år undret mig over den ’ berøringsangst’, som er så fremherskende, når vi 

diskuterer  plusser og minusser hos vore hunde. Jeg savner i den grad, at man kalder ’en spade for 

en spade.’ Man har da stadig ’verdens bedste hund med hjem, selv om ’brokkehoveder’ måtte mene 

noget andet.’ 

Uenighed er ikke altid en negativ størrelse. 
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O.Nissen var formand i en kort periode 
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