”Sommer var det midt på dagen; i et hjørne af hegnet”
Sådan lyder den meget berømmede og citerede indledning til I.P.Jacobsens naturalistiske novelle
”Mogens. ”
Og sommer var det på familiedagene i Stoholm. Tjørnene blomstrer i fuldt flor netop nu og lyser
med et eventyragtigt skær i sommernatten.
Et gammelt ord siger, at majs kulde giver laderne fulde, så vi har en stor høst i vente, hvis det står til
troende.
Men pointerfolket var hurtig til at finde sommerdresset frem og fandt også vederkvægende skygge
ind imellem.

Fredag eftermiddag dukkede de første pointerfolk op og slog lejr i campingvogne og telte.
Der var lagt et fint program for de to dage, og det fulgte man i store træk med enkelte forskydninger
pga. hede
Til apporteringsprøven var kun en hund, og den stillede sidste års pokalvinder, Martin Mortensen,
op med. Så pokalen gik atter til Djursland.
Flere var nu inde på, at det var lidt for tidligt på året at holde apporteringsprøve – for lidt tid til
træning osv.
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Vandapportering var i Birkesø. Sidst , jeg var der, var her noget tillukket af fyrretræer. De er nu
fældet, så man får et glimrende udsyn fra skrænten over den dejlige sø.
Fra højderne så vi, Pierre svømme godt og
langt efter duen for så at gå iland på
modsatte bred, hvorefter den trissede rundt
om søen – med skyldig hensyntagen til at
undgå bløde steder på ruten- for omsider at
aflevere duen til Martin. Det hele foregik i
god ro og orden.
Traditionen tro var der også konkurrence i
apportering på tid.
I den stegende hed blev man enige om at
afvikle den sidst på dagen lørdag.
Der var fart over feltet. Carsten Trærup
solede sig længe i en meget flot tid, men så
kom Søren Alsbjerg på banen, og hans
hund hentede de tre emner i en fantomtid, så
var den dyst afgjort.

Carsten Trærup og Aage Christiansen er her på vej
til flugtskydning på trap banen lidet anende, at de
endte med at skulle ud i en omskydning om at blive
klubmester.
Ungdommen sejrede i en hårfin afgørelse, så
Carsten kan smykke sig med titlen:
Flugtskydnigsmester i DPK til næste år.
Samme mand er i øvrigt også umanerlig god til at
lave frikadeller, fandt jeg ud af ved frokosten..
Der var en fin stemning blandt deltagerne, som
selvfølgelig konkurrerede og også kom med enkelte
uhøviske udbrud, når de bommede.
Der er nogle rigtigt gode baner og skydeforhold på
Flugtskydningscentret, som bruges flittigt.
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Disse gæve kvinder kræsede om alle med rigtig lækker mad og hjemmebag. De var i allerhøjeste
grad med til at vi alle befandt os vel. I fortjener nogle hurraer, gør I! – Og det gør jeres bedre
halvdele også, for de har givet gjort, hvad I har sagt, de skulle i planlægningen.

Erik Aarø var tovholder for teamet omkring dagene.
Som vanlig – de har påtaget sig den store opgave at
arrangere familiedagene mange gange – var han
venligheden selv, og han havde styr på programmet.
Bestyrelsens time er også en vigtig del. Her kan man
drøfte ting af interesse blandt medlemmerne, og
bestyrelsen kan få nye indput.
Eksempelvis besluttede man at lave forårsderby,
fordi der her var større muligheder for at få hundene i
fugl, og det er jo ganske vist. Førstedagen er
selvfølgelig afgørende for videre deltagelse på
andendagen, hvor hundene overgår i diverse alfabet
kasser, som jo efter sigende netop blev opfundet til
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derby, hvorfra det har bredt sig – men det er en anden historie!
Skal der være muligheder for en hund at avancere på andendagen, er det tvingende nødvendigt, at
der også er fugl på terrænet. Ellers er det jo omsonst at overgå i b- kategorien.
Heldigvis er der som regel fugl på andendagen, men kniber det i bestemte områder, så kan man jo
henlægge andendagen til steder, hvor der er større chance for fugl. At man i givet fald skal køre
nogle ekstra km betyder ikke noget, man holder jo alligevel afslutning i terrænet.
Derbyet i den nuværende form med den ”stive” tilmelding har mange år på bagen, måske er det ved
at være tid at justere på tilmelding og evt. krav.

Fra bestyrelsen fortalte Jan Koch bl.a. om vort jubilæum i 2018, en hel uges fest venter forude. Om
Nordisk Match på Kongsvold omkring 1.oktober, om Årbogen, som kun få køber i DPK. Irsk
Setterklub trækker sig i samarbejdet i år, men engelsk setterne og pointere har besluttet at fortsætte i
2018, men der var i øvrigt bred enighed om, at papirudgave af årbog går på hæld. Hovedprøven i
2019 bliver omkring Schackenborg.
Christian Johansen fortalte om FJD bl.a., at fremover vil formandsskabet komme til at sidde i
valgperoder på 2 år. At der var overskud i FJD. Det forventes der også at næste år. – Og hvad skal
pengene så bruges til? .Der er overvejelser om at digitalisere Jagthunden.
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Dommere til DM må ikke være ordførende på andre kvalificerende prøver. Efter en knaldapport =
en 2.præmie på brugsprøve – kan man godt komme med i 2.heat i vk, men rykker naturligvis nedad
abc- stigen.
Der har været nogen kritik af hjemmesiden, der fx billedmæssigt er lidt sløv – og det har man
indtryk af, at travle mennesker ikke kan afse stunder til at vente på. Der arbejdes på sagen og også
på, at siden gøres Ipad og telefonvenlig.
Anne Boelsgaard Hansen fortalte om et nyt initiativ fra vort aktive og dygtige fremtidsudvalg,
nemlig en weekend for nye hundefører hos søster Mette, hvor Jan Nielsen vil øse af sin store
erfaring om apport og dressur.
Allan Bredsgaard fortalte, at der var et fuldt hold til hundeweekenden i september i Terkelsbøl. Der
var endnu plads på hold 2. Deltagerne har givet en rigtig god oplevelse til gode i selskab med
erfarne Christine Due og Bertil Mortensson.

Herefter tog de unge mennesker i Kennel Boelsgaard – Mette, Anne og Philip – fat.
Børn og hunde skulle i ringen Det var en fornøjelse at se, hvordan børn og dommere gik op i det
med liv og sjæl
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Det var rigtig flot, som børnene letbenede
præsenterede deres hunde ringen . Der var
fart over feltet.
Mette og Aksel tog sig af skriveriet med
diplomer og ærespræmier fra Kennel
Boelsgaard.
Jo, de er aktive i den kennel, og de kommer
tidligt med, så vi får givet et juniormedlem
i den lille Aksel .
Jeg tror bestemt også, at vi om føje tid får
en udstillingsdommer i Anne.
Om søndagen gav hun en uofficiel
eksteriørbedømmelse af Ove Jeppesens
unghund. Og da bemærkede jeg mange
anerkendende blikke og kommentarer fra
’ekspertpanelet’ på sidelinien.
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Nok var der en stegende hede, men der var mange, som var med i apportering på tid. Det var svært .
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Jeg var ikke med til festmiddagen, men den var rigtig god, og der var jeg gået glip af noget, fik jeg
at vide.

Erik Aarø bød velkommen til søndagens udstilling, hvortil der var tilmeldt 13 hunde.
H.P.Clausen var dommer.
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Her ses de præmierede hunde. Keld Nielsen måtte have hjælp af Bodil og Arne Larsen, da han
havde hele tre hunde med.
Store som små – alle nød vi den dejlige
sommer, de gode omgivelser og samværet i
gode venners lag.
En stor tak til Skive-folket, for at I endnu
engang påtog jer det store arbejde at arrangere
weekenden.
Der var naturligvis plads til mange flere, men
de må jo se at komme en anden gang og finde
ud af, at man bliver i godt humør efter sådan et
par dage.
Don Olesen junior er i gang med at bevæge sig
fra kravlestadiet til gåstadiet, og så er det jo
rart at have noget at støtte sig til.Farmand kan
da bare kravle videre.
Jo, pointeren er en alsidig hund.
.
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BIR og BIM og en glad Anne.
NMO, maj 2017
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