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Hjertlig velkommen 
-  i Dansk Pointer Klub 

Du skal vide, at det glæder os rigtig meget, at du har valgt at melde dig ind i 

vores klub. Det er altid en stor glæde at byde nye medlemmer velkommen i 

vores fællesskab. Jo flere mennesker, som ønsker at bruge tid på pointeren og 

det liv, som findes omkring den, jo bedre. Så hjertelig velkommen til dig. 

Pointeren er en elegant og effektiv jagthund, og det at drive jagt med denne 

hund er noget af det ypperste, som findes i jagtens univers. Jagt med stående 

hund er rigtig jagt. Det er jagt på fuglevildt i Danmark og udlandet - og måske 

ikke mindst jagt på smukke øjeblikke. Det er jagt, hvor du som jæger skal 

bruge din kløgt og din fysik, hvis du vil lykkes. 

Udover at kunne fungere som elegant og effektiv jagtkammerat, kan pointeren 

tillige bringe dig store glæder og uforglemmelige oplevelser indenfor 

markprøvesporten. Her konkurreres der mod andre engelske hunderacer i 

kapløbet om at finde de bedste brugshunde til jagt. Med en god pointer har 

du alle muligheder for at stryge til tops på skamlen. Det har historien for 

længst bevist. 
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Vi opfordrer specielt nye Pointer 

ejere til at deltage i klubbens 

aktiviteter, så den nye hund får en 

god start på sit hundeliv. 

 

Det skal naturligvis også her nævnes, at pointerens milde sind er som skabt til 

et liv i familiens rammer. Den tilpasser sig fint de krav, som et nutidigt 

familieliv med både store og små børn stiller til en jagthund. 

Om du er erfaren hundefører - eller helt ny - må du endelig ikke holde dig 

tilbage for at opsøge de tilbud, som klubben tilbyder. Mange gode kræfter står 

klar med gode og solide råd om dressur - og den daglige omgang med din 

pointer. På vores hjemmeside kan du følge med i de muligheder, som årets 

gang i vores klub stiller til rådighed. Tøv ikke med at se nærmere på disse. Vi 

udbyder både sociale og mere uddannelsesprægede tilbud. 

I vores klub bestræber vi os på at støtte hinanden, og vi gør os umage for 

sammen at fremstå som gode advokater for denne smukke jagthund. Før din 

pointer med stolthed, og skab sammen med den de eventyr og smukke 

oplevelser, som det hele grundlæggende drejer sig om. 

Endnu engang hjertelig velkommen i vores klub.  
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DPK tilbyder aktiviteter af forskellig 

art til nye og eksisterende 

hundeførere.  

Hvert år holder klubben en 

række arrangementer, der 

typisk placeres i hver 

landsdel på skift. Vi afholder 

hvert år et vintermøde, en 

hovedprøve og en 

familiedag.     

Vintermødet tilbyder levende 

debat blandt klubbens 

medlemmer - og ofte er der 

tilmed aktuelle oplæg fra 

nogle af den stående 

hundeverdens mest 

fremtrædende personer på 

programmet. Det er dermed 

en indholdsrig dag, hvor det 

sociale naturligvis også har 

sin plads.   

På Dansk Pointer Klubs 

hovedprøve afholdes der 

over tre dage markprøve for 

både unghunde, åben klasse 

hunde og vinderklasse 

hunde. Lørdag aften trækker 

vi i festtøjet og fejrer klubben 

med en stemningsfuld 

festmiddag hvor vi følger et 

velterettelagt program indeholdende bla taler og præmieoverrækkelse. 

I forbindelse med dette arrangement afholder klubben også den årlige 

generalforsamling. 

En anden væsentlig begivenhed er familiedagen, som finder sted hver 

sommer. Her mødes mange af klubbens medlemmer til små konkurrencer og 

hyggeligt fællesskab. På familiedagen er det specielt hvalpe og unghunde, som 

der er fokus på. Du har bla mulighed for at få din hvalp eller unghund afprøvet 

i grunddressur. Der vil være en dommer til stede, som vurderer hundene i 

forskellige discipliner - og du har ligeledes lejlighed til at få gode råd og hjælp 

til dit videre arbejde med din unge hund.  Ved dette arrangement har Dansk 

Pointer Klub også sin egen udstilling og anerkendte apporteringsprøve. 

Ligesom med hovedprøven vægtes det sociale her ligeledes højt. Vi nyder 

hundene og hinandens selskab. 

Fra klubbens side er det meget vigtigt for os at gøre det klart, at du som nyt 

medlem er hjertelig velkommen til alle vore arrangementer.  

Vi glæder os til at tage godt i mod dig – og din familie. 

Vel mødt til 

- klubbens landsdækkende arrangementer  
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På markprøver ser man hundens 

evner og anlæg. Deltagelse i disse 

prøver er i høj grad med til at skærpe din hunds jagtlige anlæg. 

Pointer klubben består af 5 regioner og der er 2 Regions repræsentanter i hver 

Region. Regionsrepræsentanterne brænder for Pointeren, og de glæder sig til 

at hjælpe dig i gang med dit nye jagtliv med pointer  

Du bliver automatisk kontaktet af en fra DPK, når du køber en pointer. 

Vedkommende vil introducere dig for vores mentorordning og sætte dig i 

forbindelse med en mentor.  

Herudover vil regionsrepræsentanterne arrangere en lang række aktiviteter, 

som vi håber du vil deltage i. Fælles for alle klubbens arrangementer er, at de 

bygger på glæden ved at arbejde med pointeren igennem dressur og 

jagtrelevante samarbejdsøvelser. I klubben arbejder vi altid positivt sammen 

med vores hunde, og vi anvender anerkendte træningsmetoder, hvor det 

positive samarbejde mellem fører og hund vægtes højt. 

Vi håber at se dig - og også gerne din familie til mange af de arrangementer, 

som vi afholder hvert år. Du kan også forvente, at der løbende skabes og 

udbydes nye arrangementer i DPK regi. Alle med det samme formål: Nemlig at 

udvikle klubben, dig som hundefører og din hund.  

Dansk Pointer Klubs 
- Mentorordning  

Gør brug af  

- klubbens regionale arrangementer  
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Pointeren er en fryd at træne, den 

vil give mange herlige stunder, 

hvadenten du er på jagt eller på 

markprøve. 

ENGAGERET VIDEN TIL DIN RÅDIGHED 

Som ny pointerejer bliver du tildelt en mentor, som kan rådgive dig i dressuren af din nye jagthund. Det er selvfølgelig 

en frivillig ordning, men vi anbefaler alle nye hundeførere at gøre brug af ordningen. Deltager du i mentorordningen, 

bliver du hurtigere en del af fællesskabet, og du undgår mange de gængse begynderfejl. Mentoren stiller engageret sin 

viden til rådighed - så det er bare med at suge til sig. Denne viden kan hjælpe dig i dressurforløbet og øge dit kendskab 

til pointerens psyke.  
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TRÆNINGSTILBUD  

Når den lille hvalp er blevet en del af familien, så er der ingen grund til at vente med at starte på grunddressuren. Det er 

vigtigt, at hvalpen føler sig tryg og hurtigt finder sig tilrette i samarbejdet med ejeren.  

Meget af den indledende dressur kan betegnes som stuedressur.  

Men vigtigst af alt er at variere træningen. 
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MENTOR 

Region 1 NORD  

Jes Krag, Flemming Fuglede. 

  

Region 2 MIDT  

Thomas Kristensen, Anne Hansen,  

Jens Have, Carlo Nørtoft, Erik Aarø, Børge Sommer, 

Martin Mortensen.  

  

Region 3 SYD  

Flemming Sørensen, Allan Didriksen. 

Region 4 FYN Jørgen Gordon Andersen, Alex Nissen, Sven 

Buckhave, Anne Marie Larsen. 

Region 5 SJÆLLAND Lasse Weberg, Peter Due, Villy 

Loven, Niels E. Pedersen, Peter Rafaelsen. 

  

Den første 

tid 
- få en god start med din nye hvalp 

Når man har taget beslutningen og fået en hvalp hjem, gælder det om at 

oparbejde kontakt og tillid. Den lille hvalp har lige med ét mistet alt, dens 

legekammerater og sin mor og dens opdrætter. Det må være en barsk 
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oplevelse for en lille hvalp, pludselig at alt er nyt og intet er som det plejer. 

Det er en god idé at hente hvalpen forud for en weekend eller et par 

feriedage, hvor der er mulighed for at være tæt på hvalpen. Hvalpen knytter 

sig meget hurtigt til sin nye ejer, og allerede den første dag kan man gå en lille 

tur med den. Den lærer hurtigt at holde kontakt, og efter nogle få dage kan 

man begynde at udfordre hvalpen, ved fx at ændre retning i skoven. Den vil 

straks søge tilbage og den skal aldrig være i tvivl om, at det er dens opgave og 

ansvar ikke at blive væk for sin fører. Det er en stor fejltagelse, hele tiden at 

kalde eller fløjte på hvalpen, den vil straks overlade ansvaret om kontakt til sin 

fører, og jo mere man fløjter og kalder jo mere ulydig bliver hvalpen. Det 

samme gælder også for den unge og den voksne hund. I det hele taget er den 

ideelle jagt med stående hund en næsten lydløs aktivitet. 

Den tillid og kontakt man får oparbejdet i omgangen med hvalpen skal holdes 

ved lige i hele hundens liv. Tillid imellem hund og fører er en betingelse for, at 

hunden kan fungere i et godt samarbejde.  
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Pointeren som jagthund 
- en effektive og elegant fuglehund 

Langt de fleste fugle baserer deres overlevelse ved et skarpt syn og ved at trykke i 

vegetationen og ligge helt stille. Det skarpe syn er vigtigt, fordi hvis agerhønen eller 

fasanen ikke opdager den flyvende rovfugl, før rovfuglen får øje på den er den ilde 

faren. Her er det at den stående hund har knækket ”KODEN”. Den kommer i stor fart og 

med højt ført hoved, (ikke lader sig forstyrre af fuglens fodfært,) på tværs af vinden, og 

den er tilsyneladende ikke til fare for agerhønen. I det næste slag er hunden måske så 

tæt på, at den mærker den luftbårne fært fra fuglen, og snurrer rundt og tager stand. 

Det er her fuldblodshunden adskiller sig for halvblodshundene, som tit og ofte sænker 

hovedet og roder på fodfært. Det ender ofte med at fuglen ser sit snit til at tage benene 

på nakken, og så langt uden for skudhold at gå på vingerne.      

Når man har anskaffet sig en multifunktionel hund, som en pointer vitterligt 

er, har man rigtig mange muligheder, for at drive næsten alle former for jagt.  

Måske især på åben felt, hvor man kan nyde dens store søg, jagtlyst, flotte 

bevægelser og dens smukke og stilfulde stand. Men den klarer også at omstille 

sig til skov og mose, og andet uoverskueligt terræn. Pointeren er først og 

fremmest en hund, der søger med høj ført hoved, da den går efter den 

vindbårne kropsfært.  
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Men en pointer med lidt erfaring, klarer uden problemer meget svære 

apporteringer, hvor en vingeskudt fasan er løbet flere hundrede meter i tæt 

skrub eller mose. Mange i DPK brænder meget for vores markprøver - og de 

sportslige elementer som disse prøver indeholder – hvilket bestemt har sin 

værdi - men glem nu ikke at pointeren først og fremmest er en jagthund - og 

at den skal bruges til jagt for at fuldende sin eksistens og sit enestående 

potentiale.   

Afslutningsvis vil vi ønske dig knæk og bræk med din nye effektive og elegante 

fuglehund – vi ses derude.  
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