
Referat af Dansk Pointer Klubs ordinære generalforsamling 2013 

Afholdt fredag den 22. marts 2013 klokken 19.30 på Vildbjerg Sportscenter 

Formanden bød velkommen til Dansk Pointer Klubs generalforsamling for året 2012, til 
medlemmer fra ind- og udland, og ikke mindst velkommen til de fremmødte æresmedlemmer. 
 
Formanden oplæste herefter mindeord om en af klubbens medlemmer, der er afgået ved døden 
siden sidste generalforsamling. 
 
Den 16. december 2012 afgik Æresmedlem af Dansk Pointer Klub Alfred Olsen ved døden 93 år 
gammel. 
Alfred var kendt for opdræt af smukke og effektive jagthunde fra Kennel Kirkebjerg, og det har 
stået på lige siden 2. verdenskrig. Især var han interesseret i at fremavle pointere med det smukke 
klassiske hoved. Ikke underligt blev det til utallige 1. præmier på udstilling, og dertil kan lægges 
udstillingsvindere (verdensvindere og udstillingschampions). På marken gjorde Alfred sig især 
bemærket med nogle effektive jagthunde. Med Schneiders Lola opnåede Alfred flere flotte 
placeringer på markprøve og fik tildelt DPK´s fornemste trofæ, "Sølvpisken", lige som han senere 
opnåede fine placeringer på marken - bl.a. ved DM - med et af sine hjertebørn Kirkebjergs Trold.  
Alfred var almindelig kendt for gå på mod, overraskelser, godt humør og humor på trods af alderens 
tiltagen. Dog blev det sidste år hårdt på grund af sygdom, og deraf følgende manglende udfoldelses-
muligheder, som den ivrige jæger og udendørsmenneske han var af natur. Vi er mange der har 
moret os kongeligt i Alfreds selskab til markprøver og udstillinger eller på jagt, hvor han ofte kom 
med en rammende humoristisk og somme tider karsk bemærkning over tingenes ikke så sjældent 
noget skæve gang. 

Jeg vil gerne bede generalforsamlingen rejse sig og med mig mindes denne personlighed. 
Ære være Alfred Olsens minde. Skal vi mindes i stilhed. Tak skal I have. 
 
Punkt 1. Valg af 3 stemmetællere 
Forslag: Jens Have, Martin Mortensen, Hugo Nielsen, alle blev valgt. 
 
Punkt 2. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog tidligere formand og æresmedlem Chr. Johansen, som blev valgt af forsam-
lingen. Christian takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet bl.a. i 
Jagthundens februar nr. og dermed var beslutningsdygtig. 
 
Punkt 3. Beretning om klubbens forhold og virksomhed i det forløbne år til beslutning 

 
Beretning for Dansk Pointerklub 2012 

Året 2012 har for pointeren ikke været et af de år der resultatmæssigt vil gå over i historien. Vi 
vandt ingen af de afsluttende mesterskaber eller derbyet, vi var lige ved og næsten, men det er ikke 
godt nok for os pointerfolk. Vi vil, som salige Åge Jensen kennel Sejbækgård sagde, da en ung 
mand spurgte ham, hvad vi egentlig ville med pointeren: VI VIL VINDE. 
 
Året startede som sædvanligt med afholdelse af vintermødet d. 7. januar på Centrovice i 
Vissenbjerg. Anne Marie Pedersen, klubbens kasserer har her skaffet os nogle fantastiske rammer. 
Årets program var indlæg af klubbens sekretær Flemming Sørensen ”pointeren mod nye mål”. 
Derefter var der indlæg af Dansk Gordonsetter klubs formand Anton Dahl under overskriften: 
”dansk pointerklub set ude fra”. 
Begge de 2 herrer holdt fantastiske og inspirerende indlæg. Oplæggene gav en særdeles livlig 
diskussion, hvor ingen lagde fingrene imellem. Sådan skaber man et livligt og vedkommende 
vintermøde. 



Eftermiddagen blev brugt til diskussion om dansk jagthunde derby og om pointerklubbens rolle i 
den danske hundeverden. 
Pointerklubbens vintermøde er nok det mest velbesøgte hundemøde i klubregi, det er noget vi alle 
ser frem til. 
 

Hovedprøven 
Træningsforholdene i foråret var igen i 2012 vanskelige, men alligevel var langt over 100 hunde, 
med forventningsfulde førere, tilmeldt vores hovedprøve. 
DPK´s hovedprøve blev som altid en succes, ikke mindst fordi den var lagt i hænderne på de erfarne 
Sjællændere med Holbæk Strandpark som hovedkvarter. 3 gode dage havde vi på Sjælland. Hans 
Kurt Kaas Hansen havde sammen med sine hjælpere skaffet terræner, som var fantastisk besat med 
fugle. Da alle jo ved at Holbæk området er godt, var mange udlændinge også mødt op, ingen blev 
skuffede, tvært imod hørte jeg mange sige at de aldrig havde set noget lignende. Præmieringerne 
var der mange af alle 3 dage. 
I ungdomsklasse var der 6 1. præmier og efter en hård matchning fredag aften vandt  
                           

P Spurvfugldalens Nicki 08268/2010 Kruse Meier 
1. UK / bedste 

unghund 
 
En særdeles hårdt gående hanhund med flot stil.  
 
Aftenens generalforsamling forløb i god ro og orden med klubbens æresmedlem og tidligere 
formand som ordstyrer. Mere end 60 fremmødte deltog i debatten efter formandens beretning. Der 
blev heldigvis udtrykt anerkendelse af bestyrelsens arbejde og klubbens linje. Under punktet valg, 
ønskede klubbens flerårige sekretær ikke genvalg. I hans sted blev i stedet indvalgt Jan Kock og 
som suppleant blev Jan Espersen valgt. 
Øvrige valg var genvalg. 
 
På det efterflg. Konstituerende bestyrelsesmøde, konstituerede man sig med: 
Undertegnede som formand, Jan Kock, næstformand. Kasserer Anne Marie Pedersen. Sekretær 
Villy Lovén med Elsebeth som bisidder. DKK repræsentant Villy Lovén. Derby repræsentant, 
formanden. Medlemskontakt Kruse Meier. Sponsorkontakt samt DPK’s arbejdsbier i årbogen Alex 
Nissen og Elsebeth Lovén. 
Det store arbejdspres er i bestyrelsen på kassereren og på årbogsrepræsentanterne. 
 
Lørdag morgen oprandt med et fantastisk solskinsvejr, ideelt for hundesport. Åbenklasse havde 
efter en endt dag 9 1. præmier, finalen stod imellem vores svenske venner, Bertil Mårtensson og 
Bjørn Mejiel. 
Vinder af åbenklasse blev som så ofte før, Bertil Mårtensson med sin nye tophund - Toppoint Axie. 
 
UKK – klubbens fornemste prøve havde 10 deltagere fra DK, Norge og Sverige. Dommerteamet 
bestod af Daniel Gustavson og Joakim Skovgård. Unge dommere med skarpe øjne, det var også 
nødvendigt, vi så her pointere af kæmpemæssigt søg. Efter en dags afprøvninger på flotte terræner 
sejrede  

P Spurvfugldalens Nicki 08268/2010 Kruse Meier 1. UKK 
 P Donna 20354/2010 Tom B Hansen 2. UKK 
 P Frierfjordens Rex 16575/2010 Allan Diederichsen 3. UKK 

 
Formanden syntes nok der manglede noget dressur i de 3 vindere, men må efterfølgende jo 
konstatere, at 2 af de placerede er gået direkte i vinderklasse, så noget dressur må der jo have været. 
 
 



Lørdag aften afholdtes DPK’s traditionsrige festmiddag. Alle var sunde og rødmossede at se på, 
forårssolen havde rigtigt bidt sig fast. Bordene var flot dækket og hovedbordet besat med flot og 
velpudset sølvtøj. Enkelte klagede over kødets kvalitet, kunne det være fordi gennemsnitsalderen af 
pointerklubbens medlemmer måske er blevet en smule høj, jeg fik da tygget mig igennem okse-
kødet rimelig hurtigt. 
Kjell Gustavsen holdt en særdeles flot festtale, hvor han lagde meget vægt på det værdifulde i det 
nordiske samarbejde de engelske klubber imellem. Under middagen blev Niels Holger Løkke 
hædret med den grønne pointernål og afgåede bestyrelsesmedlem, sekretær Flemming Sørensen, fik 
tildelt fortjenstmedaljen i sølv. Den yngste modtager nogensinde og hvorfor ikke? Flemming er den 
yngste dommer, der har dømt DM og Derby og trods hans unge alder i hundeverdenen, har han 
opnået med hund, hvad andre kun drømmer om. 
Aftenen blev ikke sen, dagens sollys havde gjort sin virkning og ret hurtigt blev der små grupper, 
der sad og hyggede sig rundt omkring i salen, mens andre gik i seng. 
 
Søndagen oprandt med endnu en solskinsdag og 5 hold VKhunde drog i marken. Igen så vi mange 
parhøns på de forskellige hold og alle havde en chance.  Matchningen foregik på særdeles store 
marker, desværre uden den store hønsebestand. Resultatet blev 
  

           Zaro Erik Aarø 1. VK Cacit 
 Top Point Axi  Bertil Mårtensson  2. VK 

 Fugledes Odet 
Flemming Fuglede 

Jørgensen 
3. VK 

 Fugledes Merlot 
Flemming Fuglede 

Jørgensen 
4. VK 

 Fugledes Opal  Mathias Nissen 5. VK 
 Niholys Chang Niels Holger Lykke 6. VK 

 

Mathias Nissen blev således placeret som 5. vinder, kun 14 år gammel, det er aldrig før sket i 
klubbens historie. Godt gået Mathias, du og Opal skal nok få nogle morsomme år sammen. Til din 
orientering Mathias, måtte formanden have den høje alder af 16 år, før han blev placeret første 
gang. (i øvrigt også som nummer 5 på DPK’s vinderklasse). 
 
3 dejlige dage omkring Holbæk med Hans Kurt Kaas som ankermand, med mange agerhøns, og 
fantastisk solskin var forbi og alle drog trætte hjem fra en fantastisk hovedprøve. 
 

Forårs vinderklasserne 
DJ har beriget os med forårsvinderklasser, således der nu er rig lejlighed til at få afprøvet vores 
vinder-klasse hunde om foråret. Vi havde 2 første vindere   

P Astrups Zaza 04121/2009 Jes Krag 1. VK 
 

P Villestoftes Gry 14095/2006  
Gunnar Larsen/ f. 

Anne Marie Petersen 
1. VK 

 
Der ud over blev 9 pointere placeret. Alle med sekundære placeringer. Her skal dog nævnes Mørups 
Britta/Hugo Nielsen og Treff/N.P.Olsen begge 2. vindere. 
 



På Kennelklubbens forårsmesterskabsprøve sejrede klubbens webmaster Erik Petersen med GS 
Vinterdalens Tillaaens. 2. vinder blev Mørups Britta/ Hugo Nielsen. 6. vinder Astrups Zaza. 
Tillykke til alle forårets placerede, jeg vil godt nok blive glad, når vi vinder det forårsmesterskab, 
det er nu 10 år siden. 
 

Dansk Jagthunde Derby 
Det 3. år i forsøgsperioden med forårs Derby løb af stablen i 2012. DPK’s general forsamling har 
pålagt bestyrelsen at søge at påvirke derbyudvalget til at gå tilbage til efterårs Derby igen. 
Demokrati råder og selvom både Irsk Setter og pointerklubben orienterede for dette, var vi i mindre-
tal og måtte acceptere dette. 
2012 derbyet havde nu ingen problemer, terrænerne var efter sigende gode og velbesatte med fugle. 
Den eneste fejl ved derbyet var, at vi ikke vandt det. Derby vinder blev 

ES Meldgård Q. Whitney 02345/2010 Hans Peter Clausen DERBYVINDER 
3 pointere blev præmieret 
 

Frierfjordens Randi 03019/2011  Jens Have 1. UK 

 Fleur des Rousses de La Combe DK15362/2010  Villy Loven 2. UK 

 Reintoft  E2 Blitz DK13870/2010  Ove Steen Pedersen 2. UK 

Randi med ejer og fører Jens Have sluttede som en flot 5. vinder. 
 
Jeg må nok konstatere at styrken og bredden i den danske pointer, slet ikke er på højde med 
tidligere tider. Det er ikke min opfattelse, at den engelske setter er blevet bedre, snarere at pointerne 
i de unge årgange ikke er dresseret så godt, som de burde være. Vi tager for let på grunddressuren, 
det straffer sig og den unge pointer bliver slået ud p.g.a. dressurfejl, selv om den besidder de grund-
liggende værdier. 
 

Udstilling 
Fjd´s udstilling: Vi må konstatere at antallet på FJD´s store udstilling falder og falder. Pointeren er 
den der falder mindst, 2012 var 16 meldt til. Dommer Ivar Tang dømte præcist og konsekvent og 
satte  

Ug’s Logo 00709/2003 Maria Ingemann Larsen 
EXCL 1. vinder BK`HK1 CK 

BIR 
Som bedst i racen og 
Ug’s Duchesse DKDK01594/2008 Maria Ingemann Larsen EXCL 1. vinder Bedste Tæve 
Som bedst i modsat køn 
Maria Larsen snuppede dermed sejren i begge køn – godt gået. På hjemmesiden er de samlede 
resultater udførligt beskrevet, jeg henviser til denne.  
Jeg må konstatere, at der åbenbart er for mange udstillinger, siden en så traditionsrig udstilling ikke 
vækker gehør. 
 

Familieweekend 
I midten af juni blev en af DPK’s grundpiller afviklet på Djursland. Familieweekenden er blevet en 
fast bestanddel af klublivet og på Djursland bliver der taget godt vare på klubbens medlemmer. 
Undertegnede var ikke tilstede, da jeg var påkrævet på Bornholm til folkemøde, men efter sigende 
var de kulinariske ydelser om muligt mindst lige så gode som i 2011. Der blev afviklet konkur-
rencer både seriøse og af mere folkelig karakter. 
Udstillingen på familieweekenden er blevet den mest besøgte pointerudstilling året igennem.  
 
 
 
 



Vinderne i de forskellige grupper blev  

 Dansk Pointer Familieweekend 15-17.6 

Pointer 

Marianne Weichenfeld 
 Junior klasse hanner 
 Werner 03959/2011 Lars Bæk Nielsen EXCL 2. vinder 
 Luke 03957/2011 Mads Martinussen ECXL 1. vinder 

 Åben Klasse Hanner 
 Everest Des Braies De L’oridelle 
03518/2011 

Laust Nørskov EXCL 2. vinder 

 Fugledes Platin 06317/2010 Henrik Christensen EXCL 3. vinder 
 Mattress’s Black Magic Junior 
09258/2009 

Lars Bæk Nielsen EXCL 1. vinder 

 Brugs Klasse Hanner 

 Spurvfugldalens Nalle 08269/2010 
Marianne 
Kronholm 

EXCL 2. vinder CK  

 Dansk Dynasty Enrico SB2724247 Theo Kerklaan EXCL 3. vinder CK  
 Reintoft E. Blitz 13870/2010 Ove Steen Petersen VG 
 Dansk Dynasty Chico NSHB 2583912 Herman Pol EXCL 1. vinder CK BIK2 Cert 
 Fugledes Orkan 14269/2009 Thomas Kristensen VG 
 Dansk Dynasty Deode 2631774 Theo Kerklaan EXCL 4. vinder  

 Matresse´s Nik Preben Binder VG 

 Champion klasse Hanner 

 Niholys Chang 03412/2006 
Niels Holger 

Lykke 
EXCL 1. vinder CK BIK1 BIR 

 Junior klasse Tæver 
 Matresse´s Mille DK13304/2011 Freddy Brixen EXCL 1. vinder 
 Matresse´s Liva NHSB 2814145 Herman Pol EXCL 2. vinder 

Åben klasse Tæver 
 Frances 18001/2007 Keld Nielsen EXCL 1. vinder 

Brugsklasse Tæver 
 Matresse´s Wilma 19087/2010 Jan Espersen EXCL 1. vinder CK Cert BIK1 BIM 
 Bjørklunds C/R Donna 02478/2011 Keld Nielsen VG 
 Dansk Dynasty Elsa NHSB 2724250 Jan van Haren EXCL 2. vinder 

 
DPK siger tusind tak til de brave folk på Djursland som nu i 2 år har afholdt familieweekenden. 
Stafetten er nu givet videre til Fyn og vi glæder os. 
 

Internationalt (markprøver) 
Der har ikke været de store resultater i udlandet, men det skal bemærkes at det var 2 danskop-
drættede hunde, der blev 1 og 2 til svensk mesterskab. Fugledes Odin og Eno. 
 

St. Hubertus 
St. Hubertusprøverne kører for sidste gang i FJD regi. Vi har måtte konstatere, at der ikke var 
opbakning nok fra alle klubberne. Men hvis det er sidste gang, at der afholdes St. Hubertus 



mesterskab, har DPK afsluttet med maner, idet Flemming Sørensen blev både 1 og 4 med sine 2 
hunde: Oscar og Extra og dermed også DM for hold. Det kan man vist kalde en enmandshær ---- 
godt gået Flemming. 
           

Efterårets kvalitetsprøver og brugsprøver 
Efterårets kvalitets prøver gav ikke så mange adgangstegn til vinderklasserne, som der plejer, 
ligesom unghunde antallet også var mindre end normalt. På brugsprøverne var det mest de prøvede 
hunde, der klarede sig godt, dog med et par nye, som bestod eksamen. 
 

Efterårs vinderklasser 
DPK  

DPK’s efterårs VK blev afholdt i Nordjylland med Annette Lorentzen som prøveleder. Vi har i 
Nordjylland et fremragende samarbejde de forskellige engelske klubber imellem, hvor det kendte 
terræn på Gl. Toftegård er centrum. Over 30 hunde drog i marken og samledes over middag på 
standkvarteret. Da dagen var slut lå næsten 30 agerhøns på paraden. Resultatet blev 

Dansk Pointer Klubs Efterårsvinderklasse 22.9 

 P Fugledes Merlot DK03490/2009 Flemming Fuglede Jørgensen 1. VK HP 

 P Fugledes Extra 03042/2005 Flemming Sørensen 2. VK HP 

 P Astrups Zaza DK04121/2009 Jes Krag 3. VK 

 P Niholys Chang 03412/2006 Niels Holger Lykke 4. VK 

Efter en dag med så meget godt hunde arbejde og alle hunde havde haft rigelige chancer, kan det 
synes mærkeligt at kun 4 blev placerede, men med mange chancer, har man også mulighed for at 
lave mange fejl og det var hvad der hændte. Allan Nissen og hans dommer team dømte hårdt men 
retfærdigt. 
 

De fælles vinderklasser 
De fælles vinderklasser gav kun en første vinder.: Ug’s Prince ved Christian Johansen, et solidt og 
stabilt makkerpar vandt Fjd’s efterårs vinderklasse suverænt.  
Andre placerede blev: Paco/ Mogens Pedersen, Frierfjordens Rit/ MIG, Mørups Britta/Hugo 
Nielsen. Fugledes Juvel/MIG.  
DPK har altid markeret sig stærkt på efterårets store prøver. Jeg betragter vores præstationer i 2012 
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 Ug’s Prince/ Christian Johansen og 4. vinder 
Paco/Mogens Pedersen.  
Ikke alle hunde på DM fik en fair chance, terræners kvalitet på de forskellige hold var alt for 
svingende. Eftermiddagens terræner var perfekte og pendulen kunne ligeså godt have svinget til 
pointerens side som til setterens. Nu blev resultatet som det gjorde, og jeg synes det var bravt 
kæmpet af de 2 ekvipager Johansen og Pedersen. Tillykke med placeringerne - det lunede. 
 

FJD Vinderklasser 
I en forsøgsperiode har FJD i en periode fået lov til at afholde vinderklasser med 2 dommer-system, 
som man afholder prøver i vore søsterlande i norden. Systemet er godt, idet man kan følge hundene 
hele dagen igennem. Jeg har kun hørt positive tilkendegivelser og heldigvis for pointeren gav det en 
sejr i begge vinderklasser. 
Mørups Britta/ Hugo Nielsen vandt i Sydjylland og blev dermed jagtchampion. 
Fugledes Juvel/MIG vandt i midt Jylland og hun blev dermed dansk brugschampion 
 
Dette var aktiviteterne i klubben, samt resultater på vores hunde. Nu til det generelle…… 



 
FJD 

På trods af at vi i FJD har effektiviseret og forenklet arbejdet ved at dele de kontinentale og 
engelske grupper op, når der skal holdes møde, må jeg tilstå, at der kan ske uoverensstemmelser i 
selv en lille gruppe. Anton Dahl er som næstformand i FJD, en naturlig leder i den engelske gruppe 
og dermed repræsentant i DJU, hvor der også sidder 2 repræsentanter fra Kennelklubben, en fra den 
engelske og en fra den kontinentale gruppe. På trods af at vi 4 gamle klubber i FJD var enige om at 
opstille Erik Petersen, som er kendt og respekteret i hundeverdenen, søgte Breton klubbens formand 
ad andre veje at stille sig selv op. Dette er naturligvis totalt uacceptabelt og har givet samarbejdet 
nogle buler, hvor også kontinentale klubber har vist irritation over at man ikke kender demokratiets 
regler. Der er taget hånd om problemet og vi kører videre. 
Klubredaktøren er Jan Rasmussen ----et utaknemmeligt job, hvor der altid er for lidt stof. Tag nu at 
hjælpe manden med relevant stof -----han har brug for det. Tak Jan fordi du har påtaget dig arbejdet. 

 
DJU 

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

DKK. 
DKK har fået en kønsskifteoperation, fra at være regelfixeret og kontrollerende, er man nu 
servicevenlig og positiv, vi håber det varer ved. 
 

Dommerudvalget 
Joakim Skovgård Larsen DPK repræsenterer os på bedste vis. Joakim varetager de engelske 
interesser sammen med Erling Clausen, engelsk setterklub. 
 

Derbyudvalget 
Som tidligere nævnt har vi ikke formået at få flyttet Derbyet til efteråret igen. Markprøveudvalget 
har accepteret at derbyet får fredag –lørdag i den bedste weekend i marts. På sidste derbyudvalgs-
møde besluttedes, at man 3 uger før derbyets afholdelse, afholdt telefonbestyrelsesmøde for at sikre 
sig at vejrliget ikke ødelagde forholdende. Skulle det være for koldt kan derbyet flyttes hen til 
fredag – lørdag før forårsmesterskabet. 
 

Nordiske samarbejde 
I november 2012 blev det DPK kendt, at Sverige ville afholde NM 26+27 september 2013. Stor var 
derfor formandens forundring, da Norsk pointerklubs formand ringede i februar og fortalte, at de 
lige var blevet inviteret, og at de selv samme dage skulle have hovedprøve på Kongsvold. Efter en 
del brevveksling, hvori der bl.a. kom en uforbeholden undskyldning fra svensk pointerklub, enedes 
man om at fastholde datoen, idet nogle af ”lavlandsfolket” i Norge indvilgede i at stille op. Det 
nordiske samarbejde har ikke kørt optimalt, og da de 3 andre nordiske lande har ret nye formænd, 
har DPK påtaget sig opgaven som ankermand. Der vil blive afholdt telefonmøde en gang om året 
formændene imellem, under foretræde af DPK’s formand, første gang i april måned 2013. Jeg har 
allerede inviteret dem til vores 100 års jubilæum 2018, så ved I det. 
 

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 sponso-
rater 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 hoved sponsor 
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 tredje gang i samarbejde med Dansk Engelsk 
Setterklub. Alle skeptikere er nu forstummet, der fås ikke en bedre årbog og til vores store glæde 
kan vi konstatere at Dansk Irsk Setter klub nu gerne vil med i bogen, hvilket vi bifalder. Som alle 
ved er Erik Petersen redaktør på bogen. Erik er nu kommet i DKK´s bestyrelse og overlader mere til 
andre, ikke mindst til Elsebeth Lovén. Tak til alle der bidrager. Eftertiden vil rose os for vores flid. 
 

Hjemmesiden 
Næsten al kommunikation foregår nu om tider over Internettet. Jeg tillader mig at sige at 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.  

 
Præmier og pokaler 

DPK’s store pokalskat fra markprøver er nu i hænderne på Anna Marie Skov, som har overtaget 
hvervet som skatmester. 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 skat-
kammer.  
På udstillingssiden er det Jens og Birthe Have, der passer på skattene, her er de også i gode hænder. 
Tak Birthe og Jens fordi I ordner den del.  
 

Fremtiden 
Igen er et år gået i DPK’s liv og vi bevæger os nu med raske fjed i mod vores 100 års fødselsdag.  
Aldrig før har der været mere opbakning til klubbens arbejde end nu. Vi er ikke mange, men de der 
er, er utroligt engagerede og har oftest flere hunde. Desuden er man ikke bange for at påtage sig et 
job for klubben, hvis det er nødvendigt. Det resulterer i at vi i bestyrelsen har et rigtig godt, åbent 
og konstruktivt samarbejde, ikke mindst fordi vi i det daglige føler stor opbakning fra medlem-
merne. 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: 
Flemming Sørensen takkede for en god beretning. Beklager at FJD vil aflyse Hubertus-prøven. 
Håber at vi i klubregi kan afholde Hubertus. Vi skal alle tage os mere af dressuren. Godt i dag, vi 
kunne se de unge førere har godt dresseret hunde, de var placeret i dag. 
 
Peter due: Ærgerligt med Hubertus, fordi vores hunde kan godt gå på jagt. FJD kunne lade det indgå 
i vores prøvestruktur f.eks. et jagtchampionat. 
Formanden: Sct. Hubertus – vi skal næsten bede folk om at stille op, det kan ikke være rigtigt. Peter 
Due: Kan vi tænke fremad, så der kommer mere jagt i vores prøveformer. Formanden: Der var kun 
en pointer placeret på Hubertus, vi bruger dem måske for lidt til praktisk jagt. Tager det med på 
næste FJD møde. 
 
Niels OM så derbyet, der var mange fuglesitutiationer, men hvorfor om foråret, man kan ikke nå at 
træne hundene. Man kunne lave nytænkning. Engang var der udtagelsesprøver. Man skulle kunne 
f.eks. tilmelde sig som til vinderprøver. Det er en pengemaskine, hvorfor betale af 2 gange. Måske 
skal vi se til de svenske regler. Der er meget mere tid om efteråret. 
Formanden: Vi er enige, vi har kæmpet en brav kamp. Vi bliver ved. Der vil blive for få hunde, hvis 
der kræves præmiering. God ide med almindelig tilmelding. 



 
Allan Nissen: DPK er lidt selvforherligelse, - jeg er selv medlem - DPK føler sig hævet over de 
andre. Kom dog frem, I skal være bedre.  
Niels OM du forholdt dig ikke til derbyet – vi er usikre på om det bliver afholdt pga. vejret. 
Allan D. Allan har lidt ret. Vi vil ændre regler, det har ES jo gjort, de har jo fået forårs derby. 
Det er hundene der er for småt gående, vores hunde er stortgående, det er mere naturligt at finde 
fugle om efteråret. 
 
Allan N. det er ikke derby og Nils OM. jeg skyder på. Tag nu kampen op i stedet for at tænke på, 
om det er hårdt for poterne. Alle troede det var til fordel for pointerne, men det har ikke vist sig. 
Formanden: Vi har materialet, men de skal bare dresseres. Jeg tager med til derby udvalget med 
forslag om at ændre tilmeldingen. 
Carlo: det er ikke nyt at det kommer i klumper, det er ok for de langhårde at det går godt. Pointerne 
kommer igen. 
 
Chr. til Allan D. vi går for at finde fugle. Vi skal finde fugle, uden at de går alt for stort. 
Til Peter vi har behandlet, at hundefører selv skal skyde, men vi turde ikke, for nogle er meget 
nervøse. Skovprøven kan tælle til skovchampion, hvis man har championat i forvejen. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Punkt 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Anne-Marie gennemgik nogle hovedpunkter i regnskabet for 2012. 
Avlsfonden har udbetalt tilskud til en importeret hund. 
Alex Nissen fremlagde årsregnskabet for den fælles årbog. 
Kommentarer: Formanden, dejligt at du sidder så hårdt på pengene, tak for en god økonomi. 
Regnskabet godkendt. 
 
Punkt 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 år 
Flemming Fuglede Jørgensen er på valg, og er villig til genvalg. Kruse Meier er på valg, men 
ønsker ikke genvalg.  
Efter bestyrelsens anmodning foreslår Christian Johansen at vi starter med valg af jyllands-
mandatet. Flemming Fuglede bliver foreslået og valgt. Derefter skal der vælges et bestyrelses-
medlem på landsmandat.  
Alex Nissen og Joakim Skovgaard bliver foreslået, men Joakim ønsker ikke valg pga. arbejde. 
Alex Nissen blev herefter valgt. 
 
Punkt 6. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter for 1 år 
På valg er Hans Kurt Kaas, Arne Larsen og Jan Espersen. 
Forslag: Hans Kurt Kaas, Sjælland og Jan Espersen, Jylland er villige til genvalg og begge bliver 
valgt. 
Arne Larsen ønsker ikke genvalg og Jørgen Gordon Andersen bliver foreslået og valgt på Fyn. 
 
Punkt 7. Valg af repræsentanter til regionerne for 3 år  
Region 1 på valg er Jacob W. Jacobsen og Jes Krag – begge genvalgt 
  
Region 2 på valg er Martin Mortensen og Erik Aarø – begge genvalgt 
 
Region 3 på valg er Allan Diderichsen – genvalgt. Michael Olsen – ønsker ikke valg. Niels Holger 
Lykke bliver foreslået og valgt. 
 
Punkt 8. Valg af 2 revisorer for 1 år 
På valg er Jan Rasmussen og Alex Nissen. 



Jan Rasmussen bliver genvalgt. Alex trækker sig pga. valg til bestyrelsen. Kruse bliver foreslået og 
valgt. 
 
Punkt 9. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller klubbens medlemmer  
Forslag fra medlemmer kommer kun til behandling på generalforsamlingen, hvis de er meddelt 
formanden skriftligt inden 1. februar det pågældende år. 
 
Ingen forslag indkommet. 
 
Punkt 10. Eventuelt  
Peter Due, hører stadig til de unge, vi skal være nytænkende. Ønsker at i tænker over medlemstal 
steget, men det er udenlandske, det er fint. Problem for fremtiden. Vi har god økonomi. Gode 
hunde, hvad med fremtiden, hvad kan vi gøre? Vi skal kigge på vores hund som jagthund.  
Kan vi bruge penge på at promovere vores hunde?  
Formanden, det er allerede tænkt i bestyrelsen, vi går i gang. 
 
Carlo: godt at Jan har kigget lidt sydpå, nye emner til avl. Vi skal også være realistiske, vi skal have 
det sportslige med, jagten er en sidegevinst. Vi må holde fast i topkvalitet. Fart og stil. Den der kan 
søge sin mark af. 1- prioritet markprøvesport. Nordpå betyder stilen ikke så meget, men den skal vi 
holde fast i. Formanden, folk bliver ældre før de begynder på jagt, der vil vi forsøge at påvirke. 
Allan N. sportshunde for stor vægt, der skal jagt til. Hvis de ikke er effektive hjælper det ikke. 
Niels OM. Julebrev om solskinstur, så ingen jægere på marken, hvorfor? Der er ikke noget at gå 
efter. Vi får held med markvildtlav så vil der blive basis for stående hunde 
Niels E. det er kultur hvilken hund man vil gå med. Vi må ud at vise, det er sjovt at gå med vores 
hunde og at de kan bruges. De skal se det. 
Chr. J. enig med Carlo, men som formmanden siger, hunden skal være dresseret. Rygtet at de går alt 
for stort. Skytte vil hellere skyde 6 høner for vores hunde end 30 fasaner på jagt. 
 
Laust: Vi skal snart have en spand mere til sædopbevaring. Kan kasseren klare det. 
Formanden tak til alle indlæg. Tror på at det hjælper, har I gode ideer kom med det, skriv på 
hjemmesiden. 
Tom: Det er vigtigt at hundene bliver bedømt positivt, vi har haft en god dommer lagt vægt på de 
gode ting. I går meget på jagt med jeres hunde. Tak til Kruse for din indsats, tak til den øvrige. 
bestyrelse. 
Peter Due – ung huberts, været med 10 unge mennesker, hvor de skyder for stående hund, en 
oplevelse de tager til sig, da det er dyrt. Mangler noget materiale til jagttegnstagere som kan vises. 
Jeg vil gerne stille op. Formanden tager det til efterretning. 
Jens Ra.30-40 års siden kom pressen ud og skrev til aviserne. De er inviteret i dag, men der kom 
igen. 
Alex Nissen. Tak for valget skal gøre, hvad jeg kan for at leve op til tilliden i har givet mig. 
 
Christian Johansen giver formanden ordet 
Jeg skal først ønske tillykke til de valgte: Bestyrelses medlemmer, bestyrelses suppleanter, 
regionsrepræsentanter og revisorer. Velkommen til arbejdet, tak fordi I har påtaget jer opgaverne. 
Specielt tak til Kruse Meier, som med din humor og solidariske måde at være på, har gjort at det har 
været en fornøjelse at være i bestyrelse med dig.                                                                                                                        
 
Vandrepokaler blev uddelt til: 
Halds vandrestatuette: Niels Mølgaard Ovesen 
Belle pokalen: Annette Lorentsen 
Fotopokalen: Niels Mølgaard Ovesen uddelt af Alex Nissen 
Takese Plaquetten: Matresse´s Vilma Jan Espersen 



Kaj Ove Skous Mindepokal: Lorents Clemmensen. Lorents sagde tusind tak, det var en stor ære, nu 
havde han modtaget den med både far og søn. 
Ibsens Lysestager: Flemming Fuglede Jørgensen 
 
Tak til de som deltog i debatten. 
Traditionen tro vil jeg gerne takke dirigenten for veludført arbejde og udbringe et leve for ham. Chr. 
Johansen takkede for god ro og orden og rundede generalforsamlingen af med et leve for DPK. 
 
Referent 
Elsebeth Lovén 
 


