
Referat Dansk Pointer Klubs repræsentantskabsmøde 
Fredag d. 7. december 2012 kl. 17.30 i Vierne 

 
Formanden bød velkommen til mødet, og konstaterede at ca. 10% af klubbens 
medlemmer var til stede. Samt rettede en stor tak til Anne-Marie for husly 
samt dejlig suppe og peberrodskød, med en speciel tak til Gunnar og Grete for 
kød og kage. 
 

Efterretninger: FJD har indstillet Erik Petersen til DKK’s 
repræsentantskab 
 
1. Fastsættelse af endelig dagsorden 

Der tilføjes pkt. 2a og 2b 
 
2. Evaluering af Hovedprøven 2012 på Sjælland samt Hovedprøve 

d. 22.-23.-24. marts 2013 i Vildbjerg 
Alle syntes det var et godt arrangement, godt standkvarter. Gode 
terræner. Godt afslutningssted. 
Til 2013 er følgende dommere inviteret: UKK Flemming Sørensen, 
Poul Valdemar Nielsen, Brian Krogh, Alex Røge Hermansen, Erik 
Petersen, Jan Andreassen og ordf. VK Erling Clausen. Vores egne 
dommere hjælper efter behov f.eks. Allan Diederichsen, Jan Kock, 
Jørgen Gordon. Erik Petersen kan desværre ikke. Det er fint at bruge 
udenlandske dommere. 
Amerikansk lotteri/Alex Nissen, alle bedes hjælpe med til at skaffe 
nogle gode præmier. Kruse køber 5 fl. whisky til præmier. 

       2a. Hovedprøve 2014 på Fyn, d. 4.-6. april  
             Svend og Alex. Jan Koch har tilbudt hjælp med terræner ved Horsens. 

Der skal inviteres dommere. F.eks. Jan Andreasen, Bjarne Siig, Claus 
Nielsen, Allan Nissen, Mogens Vestergaard. Vi må tage hensyn til, 
hvor de øvrige hovedprøver ligger. 
ESK og DBK har d. 28-30/3-2014 
DGSK, DISK og DPK har d. 4-6/4-2014 

 
      2b. Tilskud fra avlsfonden 

Parringer udefra, importeret sæd, max 2 hunde kan modtage tilskud 
på max. 500 euro, først til mølle princippet. 
Jan Espersen syntes det er en god ide, inspiration til andre at forsøge. 
Forslaget er godkendt af repræsentantskabet og skal finpudses. 

 
3. Vintertræning og Apporteringstræning/prøver i DPK-regi i 

2012 og 2013 
 



Vintertræning 2013: 
Sjælland: lørdag d. 2. og d. 16. februar 2013 hos Niels Petersen. 
Samt evt. en dag på Eriksholm ved Erik Juhl. 
Nordjylland: Lørdag d. 2. marts 2013 hos formanden 
Kongens Hede: 2. og 3. februar 2013 – Jens Have 
Fyn: 10. februar 2013 ved Ringe – Anders Varming, 23. februar 2013 
hos Alex Nissen og Anna Marie. 
Skive: 3. marts 2013 ved Erik Aarø 
Djursland: 3. marts 2013 – Martin Mortensen 
Sydjylland: 17. og 24. februar 2013 – Bent Olsen 
 
Apporteringstræning/prøver: 
Sjælland: I fællesskab med DGSK og DISK, træning 10 mandage 
indtil prøverne lørdag d. 29. juni 2013. 
Formanden: Apporteringsprøve d. 27/7-13 
Fyn:Apporteringsprøve d. 6/7-13 

 
4. Evaluering af Familieweekenden på Djursland samt 

Familieweekend 2013 på Fyn 
Det var en fantastik weekend, der var bare styr på det. Løb deværre 
tør for sløjfer. 
D. 1-2. juni 2013 BARLØSE SKYTTEFORENINGS LOKALER, der ligger 
campingsplads tæt på hvor der kan lejes hytter. Men også mulighed 
for en campingvogn/telt på pladsen. Der bliver sat en badevogn op. 
Der er Lerduebane. Alex spør’ om der evt. kan komme en ornitolog 
med indlæg ca. 3 kvarter lørdag eftermiddag, hvor bestyrelsen har 
ordet. God ide. 
Arne har modtaget 2 telte der kan bruges til udstilling. Dom 
udstillingsdommer er Knud Viggo Jensen. Fremover skal der være 
Pokal til alle klasser. 

 
5. Efterårsvinderklassen 2012 i Nordjylland og Efterårsvinder-

klassen 2013 på Fyn. 
Meget vellykket prøve desværre kun 4 hunde placeret. Fantastik     
terræn til finalen. Stor ros til prøvelederen. 
Vedr. efterårsvinderklassen på Fyn d. 21/9-13 foreslås følgende 
dommere: Jan Koch, Kr. Frøkjær, Erik Rimmen, Jan Espersen, Sven 
Aa. Vad og Jørgen Gordon Andersen som ordførende, hvilket han 
takkede ja til. Prøveleder er Alex Nissen. Kan godt skaffe 4 gode 
terræner. 
  

6. Fælles Hubertusprøve på Sjælland og Hubertus DM Jylland 
2012 og Hubertusprøver i 2013 
Flemming Sørensen deltog på prøven påSjælland og vandt DM. Han 
udtrykte, at han rigtig godt lide denne form for prøve. 
Men desværre er der ikke mange tilskuere. 



Vores hunde skal bruges til jagt. Man vil måske gerne, men der er 
mange prøver, og så prioriteres der. 
I FJD er der ikke stemning for at udtagelsesprøverne fortsætter. 
Formanden spørger til næste møde hvorfor den ikke kan anerkendes. 
 

7. De fælles Vinderklasser efterår 2012, bl.a. DM og FJD’s prøver 
    Standarden har ikke været for god i år. Måske første gang vi kun har 

haft to 1.vindere. Det er dressuren vi falder på. Er vores hunde ikke 
dressurbare. Psyken skal være bedre på vores hunde. Formanden 
syntes den bedste standard blev vist på Toftegård. Nogle terræner har  
også været for dårlige og mangel på fugle. Flot terrræn til DM. Men på 
et enkelt hold gik man i meget høje roer, mange slip uden fugle. 
Men vi skal være glade for at 2 hunde blev placeret. 

 
8. Vintermødet d. 5. januar 2013 

Der er sendt invitationer via Julebrev, hjemmesiden og Jagthunden. 
Et rigtigt godt program, vi ser gerne der kommer nogle fra andre 
klubber. 
Har mulighed for at præge jagtforeningen. Fokus på markvildtet. 
Formanden opfordrer til at medlemmerne møder op til vintermødet. 
Flemming Sørensen skal belyse kategorisering og knaldapport i VK. 
Eftermiddagen med foredrag om dressur samt panel til diskussion. 
Delte meninger om der måske er for mange indlæg, når der også skal 
være tid til debat. Tages til efterretning. Formanden beder om forslag 
til oplæg til næste år. Allan D. inddrages. 
Forslag om at repræsentantskabsmødet lægges samme dag som 
vintermødet, men inden. Det er ingen god ide. 

 
9.  Dansk Jagthunde Derby d. 15.-16. marts 2013 

Afholdes i Vendsyssel, Toftegård afslutning Borupgård Ingelise 
Rasmussen prøveleder. Max. 4 hold. Flemming Sørensen (ordførende) 
er inviteret som dommer. Luneborg Kro er hovedkvarter. 
I 2014 står Fyn for tur til at afholde Derby, men DPK og DISK 
kommer først, så må derby evt. flyttes til et andet sted. 

 
10.  Årbogen 2012 

Formanden er meget stolt af vores årbog. Erik Petersen oplyste at der 
mangler lige lidt udstillingskritikker og registeret. Erik syntes vi har et 
godt team. Erik trapper lidt ned pga. DKK repr. Poul Sørensen ESK 
bliver hovedredaktør for ESK, Erik fortsætter som redaktør af DPK 
samt billedsiden. Kritikker mv. er blevet uddelegeret for at lette Erik. 
Hvordan ser man på pokalsider, skal de fortsætte som nu, eller kun 
vinderen fra hver klub og resten på hjemmesiden. Anna Marie foreslår 
måske 5 år tilbage, men flere billeder af pokalerne vil være godt, så 
man kan se, hvad det er for en pokal man har vundet. 



DISK vil gerne være med. Tillidserklæring til vores årbog. DPK syntes 
det er en god ide. ESK skal have det på deres generalforsamling. 
Allan D. spør’ hvad sker der, hvis alle klubber skal være med, kan 
bogen klare at bliver så tyk, at den ikke falder fra hinanden. Vores 
bog er en rigtig god kvalitet. Alex N. spør’ hvornår fra, skal DISK 
være med? Det kan først blive fra 2013. 
Hvordan skal økonomien hænge sammen, vi bliver nødt til at gå ned i 
papirkvalitet, når bogen bliver på så mange flere sider. Regnskabet er 
stort set klart, der er et underskud på 6000 kr. Der er faldet annon-
cører fra bl.a. Uniq. Alex har bedt ESK at finde en person til at hjælpe 
med at sælge annoncer, der skal sælges for i alt 50.000 kr. for at det 
kan løbe rundt. Det vil også være rigtig dejligt at få en hjælper fra 
DPK. Formanden vil gerne hjælpe. Erik vil opfordre Poul til at ESK 
kenneler køber annoncer i årbogen. 
Formanden takker for indsatsen til årbogen. 

 
11. Jagthunden – herunder mærkedage i 2013 – 

Bestyrelsen har besluttet at Stafetten skal i Jagthunden før den 
kommer på hjemmesiden, samt at planlagte kuld også kan komme i 
Jagthunden. 
Der udkommer 6 blade om året. Der ligger forslag om at det skal 
udkomme 4 gange om året. Næste blad udkommer 15. februar.  
Alex syntes at Jan er god til at opsøge artikler. 

 

12.  Hjemmesiden 
Formanden udtaler at vores hjemmeside kan ikke være bedre. 
Erik er glad for at få input, hvis der er fejl. Vi har fået lagt en lille film 
på hjemmesiden, men der mangler lige at komme fugle i luften. 
HUSK nu at stemme på fotokonkurrencen. 

 
13.  Nordisk Pointer Match d. 25.-29. september 2013 i Sverige 

Nærmere oplysninger kommer. Afholdes i Skåne. 26.-27/9 nordisk og 
unghund 28-29/9 kvalitetsprøver+ vinderklasse. Vi skal finde en 
dommer fra Danmark Flemming Fuglede er blevet spurgt, men håber 
selv at gå med hund. Forslag til dommer: Jan Espersen. 
Udtagelseskriterier: points (fra årets pointer) fra efterår 2012 + forår 
2013 udtages de 3 hunde, den 4. hund udtages af bestyrelsen efter 
vores vinderklasse. 3 Unghunde + en reserve. Trækker lod hvis flere. 
Må unghunde være fyldt 2 år? Der fortsættes med de gamle regler. 

14.  Nyt fra organisationerne (FJD, DKK, DJU) 
Intet af betydning fra DJU og DKK. 
FJD: Der forslås en anden fordelingsnøgle til DM. Kvaliteten er ikke 
altid lige god på de fælles vinderklasser, derfor ønskes at alle blandes 
inden fordeling og derefter forholdsmæssigt. 



Skal der åbnes op for andre racer ved specialklubbernes 
vinderklasser? Må man så stille op til en ekstra vinderklasse? Der er 
opbakning til noget, der arbejdes videre med. 

 
15. Indstilling af emner til dommeruddannelsen 

Bestyrelsen har ingen forslag. Repræsentantskabet foreslår Jan 
Espersen til udstillingsdommer, som takker ja. Jan spørger til Maria 
som aspirantdommer, Erik undersøger, hvad der er sket i sagen. 
Erik Petersen sørger for indstilling af Jan Espersen. 
 

16. Økonomi 
Driftregnskab overskud 15000.  Regnskabet er ikke revideret endnu. 

 
17.  Status på sædbanken 

Næste tapning er d. 12/12-12, der er plads til en hund mere. 
Formanden spør’ om nogen har hentet sæd ud banken. Det er der 
ikke endnu. 

 
18.  Markedsføringsudvalg 

Evaluering: Dyrskue giver ikke noget, er også for dyrt. Det gik ok til 
Jagt Outdoor på Fyn. Møde i oktober, der mangler opbakning fra 
Breton klub, men man blev enige om at fortsætte alle sammen. 
Satser på aktivitet om efteråret med hundene i det åbne landskab. 
Thomas og Gorm har lagt invitation på facebook om jagt, 2 og 6 
personer havde tilmeldt sig. Der arbejdes videre med denne form for 
tiltag. Så folk kan prøve at skyde for en stående hund. DPK bakker op 
om det. Der har været indlæg på facebook om, hvor godt det havde 
været. Alex spør’ hvor mange penge man har, ca. 5000 kr. Flemming 
S. foreslår en facebookgruppe. 

19.  Markprøvefond 
Hvem skal have markvildtprisen i 2013 – se jagthunden. Alex foreslår 
jagtforeningen på Vesterø. På FJD’s hjemmeside kan alle indstille. 

 
20.  DKK’s web-tilmeldingssystem 

Anne-Marie det fungerer fint, ganske få tilmelder pr. papir. Rigtig 
godt.  
 

21.  Evt. 
Jan Rasmussen takkede for gaven til hans fødselsdag. 
Arne Larsen har undersøgt, hvad klubben har til udstilling på Outdoor 
Messen. Har modtaget fra flere forskellige personer, hvor er det nu? 
Kan det ikke samles et sted? Jan Koch samler op. 
Hvor mange hvalpe har vi fået solgt. Dem der ringer til Jørgen, 
kender ikke meget til pointere, og det er ikke mange hvalpe de køber. 
 



Erik P. opfordrer os alle, til at komme til vinterfestivalen. Gav 
overskud til markedsføringsudvalget sidste år. 
 
Erik Årø har bemærket vi har fået mange nye medlemmer. De sidste 
er meldt ind efter at have købt hvalpe.  
 
Vi har pt. 212 medlemmer, ca. 10% er fremmødt her. 
 
Formanden takkede de fremmødte for opbakningen. 
 
 
Referent 
Elsebeth Lovén  


