Sommer filosofiske betragtninger
Vi er nu midt i den skønne danske sommer og det er således et halvt år siden vi havde vintermøde i
Pointerklubben. Et møde der stod i krisens regn på stort set alle områder. Vi har resultatmæssigt
haft et forfærdeligt forår og vi har, efter min mening, en bestyrelse der virker handlingslammet…
Der kommer ingen nye tiltag eller input i ”debatten”. Siden vintermødet har der være en konstruktiv
debat på Tænketanken (og på selve vintermødet) … for mig er det en skuffelse at bestyrelsen ingen
kommentarer (læs planer) har til disse synspunkter.
Da jeg kom hjem fra Vissenbjerg udstillingen syntes jeg at det var skuffende oplevelse, idet
niveauet viser at vi ikke har fat i den lange ende. Der var mange hunde mødt frem som vi reelt ikke
har noget at bruge til – især flere hanhunde af tvivlsomt kvalitet. Eksempelvis savnes typiske
hoveder og de rigtige kropstyper. Det viser desværre at avlsarbejdet er forfejlet mange år tilbage,
både på mark og bænk. Med sommerudstillingen i DPK fra 2013 in mener, oplever jeg det samme
problem. Jeg syntes reelt ikke vi kan være dette bekendt. Bemærk det lille ord ”vi”, thi ingen er
fejlfri. Derfor er der behov for nye tanker og visioner om kommende tiltag !
På Vissenbjergudstillingen var der også ting der kunne forbedres. Engelsk setter klubben havde igen
i år et telt til rådighed for potentielle nye kunder i butikken og byder nye medlemmer velkommen.
DPK startede vel egentlig denne ide – men uvist af hvilken grund droppede man ideen igen. Det var
nok en fejl.
Et lyspunkt var en tysk fransk han på 13 mdr. ved Henriette Bjørnholt Schou og Anna Katarina
Larsdottir Gren, En for os spændende hund… For at sige det ligeud – den eneste hund på dagen
som havde det potentiale som vi har brug for. Prima afstamning via Postschwaige blod fra Tyskland
/ Frankrig. Nok et hjertesuk der vidner om stilstand i vor klub. Ejerne ar føromtalte hanhund, de to
nye kvindelige medlemmer af DPK, talte reelt ikke med nogen fra klubben om Deres hund osv. – vi
må være bedre til dette arbejde med nye medlemmer! Der var trods alt flere fra bestyrelsen der
kunne have taget kontakt og givet disse to ”en oplevelse”.
Hvad med de nye… ?
Der har været indlæg i Tænketanken om at komme tilbage til rødderne og om brugen af vore hunde.
Vi er som sagt nødt til at byde disse mennesker velkommen. Vi behøves jo ikke være enige om alt
der skrives, men det er vigtigt at lytte. Hans Engell Jensen har jo mange gode synspunkter i sine
velskrevne indlæg. Hvor er vi gamle henne… indlægget har stået ubesvaret hen siden 4.6. !!
Nye tiltag
I den forbindelse rejste Kjeld Nielsen, Hals og undertegnede til Frankrig i juni måned, for at afhente
en hvalp som Kjeld havde købt. En tidlig søndag morgen kørte vi sydpå fulde af forventning. Hen
på aftenen ankom til kennelen hvor Kjeld havde købt sin hvalp. En hvalp efter kropstærke forældre
med prima hoveder. Faderen er den velkendte Cyrus des Plaines du Grand Chéne.
Vi overnattede på en gammel hyggelig gård med masser af fransk atmosfære og for at det skal være
løgn, så sov vi faktisk i den samme seng. Næste dag kørte vi til en ny kennel ved navn ”du Bois de
la Hulaine”, hvis ejer var enormt engageret og talte om hundene med stor passion. Han talte så det
gnistrede og vi blev fascineret af hans fortælle glæde, om end vi ikke forstod det hele!
her så vi flere kuld hvalpe af topkvalitet. Et kuld efter ”Helboy du Bois de la Hulaine” – en søn af
Cyrus – faldt i min smag, hvorfor jeg i kompagniskab med Sten Bendt købte en han hvalp efter
ham. Helboy er sort med en fantastisk krop og med et rigtig Pointerhoved med dishface. Han går i
en kraftfuld galopaktion, med høj ført hoved … et smukt syn. Moderen – Cheslea du Bois de la

Hulaine – udviste de samme kvaliteter og havde ligeledes den krop og det hoved der skal til.
Det var et rigtigt fint besøg hos en mand der er meget bevidst om hvad han laver. Der var faktisk
mange hunde af høj kvalitet. Vi nåede desværre kun disse to besøg – men en ny tur er i støbeskeen
og da er det Italien der er på programmet.
Undertegnede er derfor indmeldt i italiensk Pointerklub og har tilsendt årbøger tilbage til 2009. Jeg
har allieret mig med Aage Christiansen, som er bosiddende i Italien en del af året, og Aage vil være
behjælpelig med tilrettelæggelsen af næste tur rundt til blot nogle af de mange kenneler.
Er der medlemmer i DPK der måtte have interesse i dette projekt, er man velkommen til at tage
kontakt.
Planer er at rejse derned i oktober måned i forbindelse med VM – stedet er Toscana. I vor lille erfagruppe (Kjeld Nielsen, Sten Bendt og undertegnede) vil forsøge at hente mere nyt avls materiale til
Danmark til gavn for Pointeren. Dette fordi vi mener at der er brug for nyt blod på vor population af
Pointer – dette bydende nødvendigt.
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