
Referat af Dansk Pointer Klubs ordinære generalforsamling 2012 

Afholdt på Hotel Strandparken i Holbæk, fredag den 23.marts 2012 

Flemming Fuglede bød velkommen til forsamlingen – ikke mindst til udenlandske medlemmer og 

æresmedlemmer. 

Inden forsamlingen gik over til dagsordnen, oplæste Flemming Fuglede mindeord om Hans Pahle: 

Efter Hans Pahles helbred i længere tid var blevet dårligere og dårligere fandt et aktivt liv en ende d. 9/7-
2011. Efter barndom og ungdom i Norge blev Hans Pahles arbejdsliv i Danmark. I den tid jeg har kendt Hans 
har han arbejdet som overlæge på Diakonissestiftelsen.  

Der hvor vi alle kender Hans Pahle, er for hans mange relationer inden for jagt og specielt jagthunde- 
sporten med den stående hund. Som de vigtigste kan nævnes: medlem og formand for Dansk Kennel Klub, 
formand for DJU´s dommerudvalg, medlem af FJD´s bestyrelse, medlem af Dansk Jagthundeudvalg og 
medlem af DPK´s bestyrelse - et udpluk af en ihærdig organisationsmands arbejdspalette.  Hans Pahle var 
også en af initiativtagerne til sammenlægningen af Dansk Jagtforening og Landsjagtforeningen for at vægte 
jægernes interesser i samfundet. Derfor fandt Hans dette initiativ altafgørende.  

Hans Pahle har virket som markprøve dommer i et helt menneskeliv. Der findes ikke den betydende prøve 
som Hans ikke har dømt i hele Norden, ja helt til Sydamerika. Bedømmelsen var altid præget af en positiv 
vinkel hvor hundens jagtiver og stil blev vægtet højt. Petitesser var ikke noget han lagde vægt på - det var 
de store linjer og vildtfinderevnen det drejede sig om. Hans Pahle formåede med sin store personlighed 
altid at slutte selv en dårlig kritik med noget positivt, så føreren af hunden havde lyst til at starte igen. Et 
forbillede som dommerstanden i Danmark bør tragte efter.  
Jeg vil gerne bede generalforsamlingen rejse sig og med mig mindes denne personlighed. 
Ære være Hans Pahles minde.  Skal vi mindes i stilhed                             

Dagsorden 

1) Valg af stemmetællere 

Der var forslag om: Tom B.Hansen, Jens Have, Tage Jessen 

Disse tre medlemmer blev valgt som stemmetællere. 

2) Valg af dirigent 

Christian Johansen – blev forslået af bestyrelsen og valgt af generalforsamlingen. Christian takkede for 

valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og dermed beslutningsdygtigt. 

3) Bestyrelsens beretning for året 

Beretning for Dansk Pointerklub 2011 
Året 2011 har for pointeren ligesom de forrige år været succesfuldt! Godt nok vandt vi ikke så mange 
vinderklasser som de sidste par år, men Pointeren har gjort sig flot på mange prøver. Bl.a. vandt pointeren 
derbyet, mere om det senere. 
Normalt starter klublivet med vores årlige vintermøde, dette var i år udskiftet med en Nytårsfestival hvor 
alle 5 engelske klubber sammen skulle prøve at lave en vinteraktivitet. Festivalen var en succes, ikke mindst 
på grund af et stort arbejde af klubbens webmaster Erik Petersen og hans trofaste medhjælper Laust 



Nørskov m.fl. Bestyrelsen blev af medlemmerne gjort opmærksom på at man for fremtiden helst så et 
vintermøde med pointerklubben alene. Dette ønske har vi naturligvis efterkommet, men det skal slås fast 
at bestyrelsen ikke er bange for at prøve noget nyt når muligheden er der. 
Efter et problemfyldt forår med sne og slud, der gav problemer med afviklingen af div. kvalitetsprøver 
oprandt Hovedprøven. 

Hovedprøven 
 
DPK´s hovedprøve blev som altid en succes. Ikke mindst fordi den var lagt i hænderne på de gæve fynboer 
med Lunde Kursuscenter som hovedkvarter. 3 gode dage havde vi i det fynske. Efter en slem vinter andet år 
i træk, var det naturligvis med bekymring bestyrelsen så frem til vores altoverskyggende årlige store 
begivenhed. Det er naturligt, at hundene ikke var på det sædvanlige høje træningsniveau og det er også 
naturligt, at der ikke var så mange tilmeldinger som et normalt år. Alligevel blev hovedprøven en succes, 
som vores medlemmer bakkede op om og vi havde nogle fantastiske dage på Fyn.  
 
Ungdomsklassen blev vundet af Fugledes Opus /Niels Egholm Petersen, efter i matchningen at have vundet 
over Boelsgaards Black Pi, e/f Erik Winkler. I lørdagens unghundeklasse opnåede Bjørklunds Donna, e/f Keld 
Nielsen, ligeledes 1.pr. 
 
Freddag aften blev der afholdt generalforsamling. Der var en god og konstruktiv debat. Klubbens kasserer 
Anne-Marie Petersen blev genvalgt uden modkandidater. Jan Kock blev valgt som ny suppleant til 
bestyrelsen. 
Under stort bifald blev Dansk Pointer Klubs ankermand når det gælder hovedprøver på Fyn, Sven Buchave, 
tildelt klubbens fortjenstmedalje i sølv. Ud over sit store arbejde for klubben lokalt, så har Sven i en 
årrække siddet i bestyrelsen og dertil avlet en lang række tophunde fra sin kendte kennel Metrinelund. 
 
Afprøvningerne i åbenklasse på de to dage gav tilsammen 8 første præmier. Ganske vist var alle 8 ikke 
førstegangs førstepræmier, alligevel må vi konstatere at det var en flot præmieringsprocent. Pokalvinder 
blev klubbens kasserer Anne-Marie Petersen med Villetoftens Sidsel. Igen viser Anne-Marie mændene i 
klubben hvor skabet skal stå, godt gået Anne-Marie. Flg. Blev endvidere præmieret med 1.præmie. 
                                         
                                            Åbenklasse 

 Villestoftes Sissel 14096/2006 Anne-Marie Petersen 1. ÅK Pokal 

 Mørups Krumme 03741/2006 Kruse Meier 1. ÅK 

 Fugledes Flash 03596/2005 Allan Diederichsen 1. ÅK 

 Niholys Chang 03412/2006 Niels Holger Lykke 1. ÅK 

 Alsbjergs Buster 16393/2008 Flemming Frederiksen 1. ÅK 

 Matresse Nick  09260/2009 Freddy Binder 1. ÅK 

 UG´s Prince 01591/2008 Christian Johansen 1. ÅK 

 Matresses Ylva 16655/2008 Jan Espersen 1. ÅK 

                                            
UKK er klubbens fornemste prøve, hvor forårets første præmier i ungdomsklasse konkurrerer om titlen 
årets bedste unghund. I 2011havde vi 12 startende ekvipager. Her så vi virkelig mange godt gående hunde. 
Desværre var vildttilgangen ikke som vi havde håbet, der var ikke en eneste fuglechance hele dagen. 
Alligevel kan vi efter sådan en afprøvning se fremtiden i møde med fortrøstning. Her var virkelig hunde der 
ville gå! 



Danskerne måtte endnu gang prøve at blive slået af en svensker, Piemens Birka, e/f, Susanne Hempel, viste 
søg fart og stil i højeste klasse og blev en flot vinder af UKK. Som nummer 2 placeredes Matresse Black 
Magic Junior, ejer Lars Bæk fører Flemming Sørensen, mens 3. UKK blev Søren Mulvad med Fugledes Odin. 
 
Lørdag aften afholdtes DPK´s festmiddag. Som altid velbesøgt af festklædte medlemmer og gæster. Igen en 
meget hyggelig og stilfuld begivenhed. Under middagen tildeltes Søren Espersen en særdeles velfortjent 
førerpræmie som bedste fører i ungdomsklasse. Ligeledes blev Mathias Nissen tildelt en førerpræmie som 
bedste fører i UKK. Det er dejligt at se 2 så unge mennesker gøre sig gældende på markprøverne. De er 
begge et forbillede for os mere modne med deres glæde og entusiasme og ikke mindst sportsmandsship.  
I den modsatte ende af aldersskalaen tildeles Niels Holger Lykke DPK´s pointerstok som den ældste fører af 
en præmieret hund. Det glædede alle at se Niels Holger med hund igen, efter længere tids sygdom. 
 
Søndagens vinderklasse bestod af 5 hold med rigtig mange stærke hunde. Fugletilgangen var noget 
svingende så alle fik desværre ikke chance for at bevise deres kvaliteter. Alligevel var det et stort hold der 
drog ud efter frokost for at blive bedømt.  Et særdeles kvalificeret dommer team med Erling Clausen i 
spidsen, havde god mulighed for at bedømme alle hundene på store overskuelige marker. Slutresultatet 
blev at Takese Erica med klubbens bestyrelsesmedlem Villy Lovèn som fører sejrede, og blev en særdeles 
værdig vinder med både HP og Cacit. Placeringerne blev som følger: 

Vinderklasse 

 Takese Erica 04322/2007 Villy Loven 1. VK Cacit HP 

 Spurvfugldalens Katja 07553/06 Alfred Vemmelund 2. VK HP  

 Fugledes Extra 03092/2005 Flemming Sørensen 3. VK HP 

 Fugledes Ici 09214/2007 Allan Diederichsen 4. VK HP 

 Drewens Kurre  Sten Rønnerling 5. VK 

 Mørups Britta 05562/2008 Hugo Nielsen 6. VK 

 
Klubbens fornemste trofæ, sølvpisken, blev tildelt Villy Loven for hans store arbejde med og gode dressur af 
pointere gennem flere år. Når man siger Villy, så siger man altså også Elsebeth. I en moden alder er de 
begge blevet bidt af hundesporten. De yder begge et kæmpe arbejde for pointeren og Sjælland er pludselig, 
med de 2 som omdrejningspunkt, blevet et kraftcenter for DPK. 
 
 

Dansk Kennel Klubs forårs vinderklasser 
Dansk Kennel Klub har i foråret afholdt 4 vinderklasser forud for den afsluttende fælles mesterskabsprøve. 
Pointeren har i år ikke vundet en eneste af vore fælles vinderklasser, hvad er det for noget, hvordan kan det 
ske ??? 
Vi fik dog placeret 10 pointere, og derfor var vi enige om i DPK at på forårsmesterskabs prøven ville vi 
erobre trofæet, men nej den glibbede igen. Nævnes skal dog at Mørups Britta /Hugo Nielsen blev anden 
vinder, Erica ved Villy Loven blev 3. vinder og Fugledes Extra ved Flemming Sørensen blev 6. vinder Tillykke 
til de placerede, men, nu må vi altså tage os sammen, det kan da ikke passe at forårsmesterskabet kun kan 
vindes hvert 10. år af en pointer. 
                                                 

Skovprøven. 
Skovprøven er nu en anerkendt prøve og DPK´s ankermand i den sammenhæng har været Jes Krag. Ganske 
ubeskedent vandt Jess med Fugledes Joker skovprøven igen i år efter sigende ganske suverænt. Tak til Jes 
for arbejdet,  
 



Dansk Jagthunde Derby. 
For anden gang af en forsøgsperiode på 3 år, blev derbyet afviklet som en forårs markprøve.  Endnu engang 
en usædvanlig hård vinter som betød, at derbyet blev rykket fra midten af marts til midten af april og blev 
således afslutningen på forårets prøver. I DPK kan vi se tilbage på derbyet med glæde. Vi har stolte 
traditioner og igen i år kan jeg med glæde berette om en stor sejr til DPK. Astrups Fighter afsluttede 2 dages 
fine præstationer med at blive en flot derbyvinder 2011 Alex Nissen har her vist os alle en hund af de helte 
store linjer. Vi fik yderligere en placering: Fugledes Merlot som 4. vinder, formanden fik sig dermed klemt 
inden for placeringsrækken.   
 

FJD´s udstilling 
 Traditionen tro samledes hundeejere med de stående jagthunde til FJD´s udstilling på Fyn. For pointerens 
vedkommende var der tilmeldt 20 hunde – bedømmelserne var lagt i hænderne på Hans Bilde Sellerup. Et 
hverv han udførte særdeles godt, med virkelig fyldestgørende kritikker som selv ”ikke-udstillingsfreaks” 
kunne forstå! 
 
Den samlede resultatliste for pointeren kan findes på klubbens hjemmeside, således bringes nedenfor kun 
1.vinderne i de forskellige klasser: 
 
 

FJD Vissenbjerg 29.5 
Dommer Hans Bilde Sellerup 

   

 Junior Klasse  hanner 

 Villestoftes Gullit  5061/2010  5061/2010  Jørgen Gordon Andersen VG 

 Åben Klasse  hanner 

 Metrinelunds Olfert 10298/2008 Svend Buchhave EXCL CK 1. vinder BIK1 BIR 

   

 Brugs Klasse  Hanner 

   

 Astrups Zaza 04121/2009 Jes Krag EXCL 1. vinder 

 Åben Klasse  Tæver 

 UG´s Duchesse 01594/2008 Marie Larsen EXCL CK BIK1 BIM 

 Brugs Klasse  Tæver 

   

 Boelsgårds Cille 19598/2008 Henning Hansen EXCL 1. vinder 

 

 
Familiedagen på Djursland 

 
I weekenden 18. og 19.juni dannede Djursland, ved Ryomgård standkvarter for Dansk Pointer Klubs årlige 
familiedag. Børge Sommer var sammen med Marianne Kronholm de samlende kræfter og vi havde et par 
virkelig gode dage. Formandens overvægt tog fuldkommen overhånd. Heldigvis kan kilo arbejdes væk så vi 
har kræfter til næste års familiedag, som holdet på Djursland har lovet at tage igen.  
 



Aktiviteterne var mange med apporteringsprøve begge dage. Her sås en ny disciplin, hvor klubbens tidligere 
formand Christian Johansen sammen med hans faste adjudant Sven Åge Jeppesen praktiserede par 
apportering. Sidst på eftermiddagen informerede bestyrelsen om aktuelle problematikker, og klubbens 
webmaster Erik Petersen prøvede på ihærdig vis at sætte os alle ind i de nye udstillingspræmierings regler. 
Efter en lang sjov nat oprandt søndagen med udstilling, dømt af Sven Otto Hansen. 
 Jeg nævner også her kun vinderne: 

Dansk Pointer Klub Djursland 19.6 

Dommer Svend Otto Hansen 

 Åben Klasse hanner 

 Matresse´s Black Magic Junior 09258/2009 Lars Bæk-Nielsen 
EXCL 1. vinder CK BIK1 

Cert BIM 

 Brugsklasse hanner 

 Matresse´s Nick 09260/2009 Preben Binder EXCL 1. vinder  

   

 Junior Klasse Tæver 

 Bjørklunds CR Donna 02478/2001 Keld Nielsen EXCL 1. vinder 

 Brugsklasse Tæver 

   

 Fugledes Merlot 03490/2009 Flemming Fuglede Jørgensen EXCL 1. vinder 

   

 Champion Klasse Tæver 

 Takese Erica 04322/2007 Elsebeth Lovén 
EXCL 1. vinder BIK1 CK 

BIR 

 
                                                      

Udstillingschampions 
Året har givet to internationale udstillingschampion : Takese Erica/Elsebeth Loven og Matresses Ylva/Jan 
Espersen. 
Det er generalforsamlingen bekendt at formanden ikke har den store forstand på udstillingskvaliteter, jeg 
kan dog se, at vi har nogle særdeles typiske og elegante pointere, hvor bevægelserne efter min bedste 
vurdering bliver bedre og bedre. Benstammer og benvinkler er alt afgørende for en jagtmaskine. Det har 
pointeren. 

 
Internationalt (markprøver) 

I udlandet har DPK´s medlemmer også slået deres folder. I Norge bliver Idimum Rona 1.VK på fjeld, ligesom 
rigtig mange hunde af dansk afstamning præmieres bredt med norske førere. I Sverige vinder årets 
dominerende Takese Erica /Villy Loven flot svensk mesterskab, nr. 2 bliver Fugledes Eno/Bjarke Andersson 
også et skattet medlem af DPK. Derbyet vindes af Fugledes Pius/Steen Rønneling også medlem af DPK. 
Altså 3 pointere af dansk afstamning i top i Sverige. 
Til VM i Frankrig er Astrups Dirty Dancer/Alex Nissen med til at vinde bronze for hold i Skt Hubert, ligesom 
Idimum Rona/Åge Christiansen opnår Tres Bon den ene dag.  
                              
 
                                         
 



Skt. Hubertus 
 St. Hubertus kører nu i ny regi med udtagelsesprøve 2 steder i Danmark, i et samarbejde med de 4 gamle 
engelske klubber. Som forudset af bestyrelsen var der pludselig stor interesse fra pointerejernes side - vi vil 
konkurrere i DPK. Arrangementerne var vellykkede og resultatet efter det samlede DM blev så desværre 
uden pointere på de 3 første pladser, det gør vi bedre til næste år. 
 

Efterårets kvalitetsprøver og brugsprøver 
Efterårets kvalitetsprøver viste os mange nu veldresserede hunde, der også præsterede gode 
præmieringer. I år sås specielt rigtig mange gode unge hunde, vi ser frem til forårets derby med sindsro.  

 
 

Efterårs vinderklasser 
DPK  

DPK´s efterårs VK blev afholdt på Lolland Falster under vores gode ven Ole Smidts ledelse. Dernede har de 
roer i kilometervis. Efter en lang dags afprøvninger vandt Fugledes Extra ved klubbens sekretær /Flemming 
Sørensen i en tæt finale med Fugledes Juvel og Undertegnede. Placeringerne blev som følger: 

 Dansk Pointerklubs efterårsvinderklasse 24. 9 

 Fugledes Extra 03092/2005 Flemming Sørensen 1. VK CACIT 

 Fugledes Juvel 17705/2007 
Flemming Fuglede 

Jørgensen 
2. VK HP 

 Treff 21421/2004 N P Olesen 3. VK HP 

 Fugledes Merlot 03490/2009 
Flemming Fuglede 

Jørgensen 
4 VK HP 

 Zaro 15066/2006 Erik Aarø 5 VK HP 

 Takese Erica 04322/2007 Villy Loven 6. VK 

 
Det er rart at se at de 5 første har fået HP og vinderen cacit, vi må konkludere at vi her har et højt niveau på 
vores vinderklasse. 
 

De fælles vinderklasser  
De fælles vinderklasser var ikke den succes for pointeren som vi er vant til. Pointeren vandt kun 1 af de 
fælles vinderklasser. Til gengæld var det med en ny stjerne: Frierfjordens Lola/Peter Rafaelsen. Den 
gennemførte dagen fejlfri og fik både HP og Cacit. Yderligere placerede på de fælles prøver var:  
 
Hesselhøjs Disco/Henning Hansen, 
Fugledes Juvel og 
Fugledes Merlot begge mine 
Villetoftens Mie/Bent Olsen 
Aferns Anton/Marianne Kronholm 
Fugledes Don Camillo/Børge Sommer 
DPK har altid markeret sig stærkt på efterårets store prøver. Jeg betragter vores præstationer i 2011 som 
uheldige omstændigheder og vi fremover vil gøre os gældende som vi plejer! 

 
DM 

På trods af vi ikke var mange pointere repræsenteret til DM, var der 3 pointere med over middag, alle med 
gode kort fra om formiddagen. 3.vinder blev Hesselhøjs Disco/Henning Hansen. Formanden beklager at 
hans hundes dressur denne gang ikke rakte. 



Generelt må jeg sige, at standarden på de placerede hunde den dag ikke var overvældende. Der er aldrig 
set så mange meldte tomme stand til et DM før, ligesom hastigheden på apporteringerne også er stigende. 
                                             

Nye initiativer. 
De engelske klubber i FJD har anmodet DJU om lov til at afholde 2 efterårs vinderprøver med 16 hunde på 
et hold. Formålet med sådanne prøver er at vi kan følge de afprøvede hunde fra morgen til aften. Efter 
nogen sværdslag og drøftelser lykkedes det at overbevise resten af hundeverdenen. Begge prøver blev en 
stor succes hvor både dommere og hundeførere udtrykte værdien af at kunne vurdere hele 
dagspræstationen på alle hunde. 2 Pointere blev placeret: Fugeldes Merlot/undertegnede og Nicholys 
Chang/NielsHolger Lykke/Thomas Klit blev fjerdevinder. 
 

Årets Danske Jagtchampions 
Efter vinderklasserne og brugsprøverne havde 3 hunde opnået den fornemme titel: Jagtchampion. Fugledes 
Extra ved Flemming Sørensen og Hesselhøjs Disco/Henning Hansen og Fugledes Merlot/undertegnede.  
 
Dette var aktiviteterne i klubben, samt resultater på vores hunde. Nu til det generelle……. 
  

FJD 
 

Vi har nu i FJD haft det andet år, hvor møderne har været delt op imellem Engelske og kontinentale for at 
effektivisere arbejdet. Det har været en stor lettelse og har halveret mødetiden for os engelske 
repræsentanter. Samarbejdet imellem de 5 klubber under Anton Dahl´s ledelse går særdeles godt. 
Bladet Jagthunden er nu i en god gænge og belaster ikke FJD`s økonomi som før. DPK har det sidste år haft 
en ny klubredaktør, Jan Rasmussen. Tak Jan, fordi du har påtaget dig arbejdet. Det kan være svært at skaffe 
stof, så kære medlemmer, hjælp klubredaktøren, skriv og send stof og billeder. 

 
DJU 

Efter hvad der er mig oplyst er samarbejdet i DJU i en god gænge 
 
 

DKK. 
Regelstrømmen fra DKK tog til i uanede højder i starten af 2011. I FJD, og her specielt i den engelske 
gruppe, var vi enige om at de sidste forslag var totalt uacceptable for jagthunderacerne. Da DKK indkaldte 
til et formandsmøde var vi væbnet til tænderne med argumenter og klar til at kæmpe for jagthundenes sag. 
DKK havde imidlertid fået en ny ung direktør der tydeligt havde set skriften på væggen. Han tegnede 2 
kurver på væggen. Den ene var en kurve for antallet af regler fra DKK, den anden var en kurve for antallet 
af medlemmer i DKK. I 2022 krydsede de 2 kurver hinanden og på dette tidspunkt bestemte DKK 100% over 
avlen af hunde, til gengæld havde de ikke flere medlemmer af betydning. 
Således afvæbnet drog den samlede bestyrelse fra FJD hjem uden at have ytret andet end ros til 
beslutningen om at fremtidig avlsrestriktioner skulle være i klubregi og ikke ved DKK. 
 

Dommerudvalget 
Har fået ny besætning hvor Christian Johansen er blevet afløst af Joakim Skovgård Larsen fra DPK. Joakim 
varetager de engelske interesser sammen med Erling Clausen, engelsk setterklub. 
 

Derbyudvalget 
Jeg vil overtage pladsen i derbyudvalget for DPK efter Flemming Sørensen. Vi har en stor formue i Derbyet, 
som vi vil søge at omdanne til en markprøvefond. Samtidig vil DPK foreslå, at vi går tilbage til tidligere tiders 
afprøvnings tidspunkt i efteråret, således vi kan afholde derbyet i weekenden som tidligere. 
 



Nordiske samarbejde 
Et af DPK´s medlemmer Jens Bang har ydet en stor arbejdsindsats for at udfærdige nogle nye 
konkurrenceregler for nordisk match. Bestyrelsen har ønsket nogle få ændringer. Efter dette skal Jens nu  
overbevise de andre nordiske lande om reglernes fortræffeligheder. Vi ser om argumenterne rækker. 
 

Økonomi 
Kasserer Anne Marie Pedersen vil senere aflægge regnskab og hun styrer økonomien med jernhånd som 
sædvanlig. Jeg skal dog ikke undlade at bemærke, at klubbens økonomi kun lige kører rundt og kun ved 
hjælp af ildsjæle, der laver rigtig mange penge på klubbens arrangementer, skaffer sponsorater osv. Jeg vil 
ikke her stå at nævne navne, kun udtrykke bestyrelsens anerkendelse og tak. Vi kunne ikke få økonomien til 
at løbe rundt uden jer. 
 

Sponsorer 
En vigtig del af DPK´s økonomi er sponsorater. Her skal specielt nævnes vores nye hovedsponsor 
Birkmosens hundefoder, som udover et kontant beløb vil være velvillig med præmier. Her ud over skal 
nævnes: Lifetime, Michaels jagt og fiskeri, Petsdirect, Poda, Hike, Royal Canin, Unik, Kromix,  
Fyns Montage, Terkels lystfiskeri og Arion. Tak Alex       
 

Årbogen 
DPK´s unikke opslagsværk, Årbogen, udkommer for anden gang i samarbejde med Dansk Engelsksetter 
Klub. Bestyrelsen er helt klar over, at vi med den beslutning kunne pådrage os mange grimme 
bemærkninger. Det har glædet os, at alle har rost årbogen for dens flotte grafik og store informative værdi. 
Som alle ved er Erik Petersen redaktør på bogen. Erik er her og der og alle steder i den danske 
hundeverden, men han kan ikke klare sig uden hjælp af Alex Nissen, Elsebeth Loven, Carlo Nørtoft m.fl. 
Resultatet er som sidste år over al forventning. Redaktionen har formået at lave et helt fantastisk 
opslagsværk med flotte billeder. Oveni købet har økonomien vist sig at være så positiv, at med alle de 
annoncer vi har i de 2 klubber, så kan årbogen økonomisk hvile i sig trods det lave oplagstal. 
 

Hjemmesiden 
Næsten al kommunikation foregår nu om stunder over Internettet. Jeg tillader mig at sige - DPK`s 
hjemmeside er mindst ligeså flot og informativ som de bedste andre der findes. Nyhederne kommer så 
hurtigt på at det er lige før hjemmesiden overhaler virkeligheden.  Tak Erik. 

 
Præmier og pokaler 

DPK`s store pokalskat fra markprøver har nu i nogle år været forvaltet af Frede og Juta Aude. De har ønsket 
at blive afløst, og Anna Marie Skov har indvilget i at overtage hvervet. Bestyrelsen er utrolig lettet over at vi 
her har fået en skatmester, der har den store baggrundsviden og forståelse for pointerklubbens traditioner 
til at passe på vores skatkammer. Anna Marie, du får virkelig brug for din ordenssans og akkuratesse. Kære 
medlemmer hjælp nu Anna Marie med at få leveret pokalerne tilbage. 
På udstillingssiden er det Jens og Birthe Have der passer på skattene. Her har vi ikke så mange pokaler, men 
det gælder dette samme her kære medlemmer: Hjælp nu med det praktiske. Tak Birthe og Jens fordi I 
ordner den del  

Medlemmer 
Medlemstallet er stabilt, ikke mindst p.g.a. vores sædbank, hvor Laust Nørskov kræver et medlemskab af 
DPK for opbevaring af sæd. Man gør sig morsom i de andre specialklubber over DPK`s medlemmers 
gennemsnits alder. Fordelen ved modne medlemmer er at de ikke skal bede om fri for at træne hund og 
deltage i prøver.  
Det er pludselig blevet moderne for unge mennesker at gå på jagt. Det kan også pludselig blive moderne 
atkonkurrere med jagthunde og hvorfor så ikke vælge engelske hunde og derfor naturligvis den bedste af 
disse, pointeren. 



Fremtiden 
Igen er et år gået i DPK`s liv og vi bevæger os nu med raske fjed i mod vores 100 års fødselsdag. Vi har i 
bestyrelsen et rigtig godt, åbent og konstruktivt samarbejde. Ikke mindst fordi vi i det daglige føler stor 
opbakning fra medlemmerne. Der er ingen klikedannelser i DPK, alle trækker på samme hammel og vi har 
en stor opbakning til samtlige af klubbens arrangementer. 
Jeg vil her gerne til sidst takke medlemmerne for denne opbakning og deres entusiasme og ikke mindst 
bestyrelsen og repræsentantskabet for samarbejdet i året der er gået. Pointeren går flot mod sin 100 års 
fødselsdag.  
Tak for ordet. 
 

Kommentarer til beretningen:  

Bent Olsen: Glædeligt at Derbyet forsøges flyttet tilbage til efteråret. 

Kjeld Nielsen: Bliver der adgangsbegrænsninger for at starte på derbyet? 

FFJ: Orienterede om derbyet – og fortalte, at der ikke er planer om at der kommer begrænsninger. 

Beretningen blev godkendt 

 

4) Regnskab 

Kasserer Anne-Marie Petersen gennemgik hovedpunkterne i regnskabet for 2011. 

Kommentarer:  

Bent Olsen: Præmierne – sølvske/gaffel – er for dyre. Find noget andet, så vi kan spare penge her. 

Regnskabet godkendt. 

Alex Nissen fremlagde herefter årsregnskabet for den fælles årbog.  

Kommentarer: 

Flemming Fuglede: Rationaliseret og effektiviseret – den helt rigtige beslutning. 

Regnskabet godkendt 

 

5) Valg til bestyrelsen 

Flemming Sørensen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Flemming foreslog Jan Koch som nyt 

medlem. Jan Koch blev valgt på det landsdækkende mandat. 

Villy Lovèn genvalgt på det sjællandske mandat. 

 

6) Valg af suppleanter: 

Arne Larsen – genvalgt på Fyn. 

Hans Kurt –  genvalgt på Sjælland. 

Jan Espersen – foreslået og valgt i Jylland. 

 

7) Regionsrepræsentanter: 

Peter Due og Niels Petersen genvalgt på Sjælland. 

 

8)  Valg af revisorer: 

Jan Rasmussen og Alex Nissen valgt 

 

9) Indkomne forslag 



Ingen forslag 

 

10) Eventuelt 

FL.Sørensen takkede bestyrelsen og skiftende formænd for inspirationsfyldt samarbejde. 

Peter Due: Vi skal alle hjælpe for at vende udviklingen for den stående engelske hund – i særdeleshed 

pointeren. Vi skal sikre jagt- og prøveformen med den stående engelske hund. 

Christian Johansen: Forslag fra Jagthundens redaktør Flemming Østergaard: Forbedring af markvildtet 

vilkår, kontakt til jagttegnsunderviserne, vi skal hver især sørge for nye medlemmer i DPK, standarden 

skal hæve niveauet, en hund solgt til en ny hundemand gives der økonomisk kompensation, gratis 

medlemskab i det første år, unge/nye jægere skal med på jagt. 

Thomas Kristensen: Vi skal blive bedre til at vise vores pointere i efterskudsarbejdet. 

Jens Foldager: Skal vi beholde ”kulturarven” – jagten med den stående hund, så skal vi beholde 

jagttiden på agerhøns, ellers er det slut! Landmændene har lavet enorme biotopforbedringer, hvilket vi 

skal sætte pris på. 

Laust Nørskov: Læplantning og biotopforbedringer for agerhøns skal kædes sammen. 

Jan Espersen: Positivt med sædbanken. Kan det lade sig gøre at hente sæd hjem fra ”toppointere” og 
ligge i sædbanken?  

Flemming Fuglede:  

Tak til Christian for ledelsen af generalforsamlingen og et tillykke til de valgte til tillidsposterne – tak 

fordi I vil påtage jer opgaverne. 

Vandrepokaler uddelt til: 

Halds Vandrestatuette:  Hugo Nielsen – kennel Mørup 

Belle Pokalen: Marianne Kronholm 

Ibsens Lysestager: Takese Erika – Elsebeth og Villy Lovèn 

Fotopokalen:  Bent Olsen 

Takese Plaquetten:  Fleur ved Elsebeth og Villy Lovèn 

Kaj Uwe Skous Mindepokal: Villy Lovèn med Takese Erika 

       Hæderstegn tildelt Niels Holger Lykke 

      Slutteligt leve for dirigenten. Christian Johansen rundede generalforsamlingen af med et leve for DPK. 

Referent 

Flemming Sørensen 



 

 

 


