
Dansk Pointer Klubs representantskabsmøde 
Søndag d. 8. december 2013 kl. 13 i Vierne 

 
Referat 

Formanden bød velkommen og takkede for husly og dejlig mad, samt at det 
kunne lade sig gøre at ændre datoen pga stormen. 
 
1. Siden sidst – efterretninger 
Ingen  
 
2. Fastsættelse af endelig dagsorden 
Ingen ændringer 

 
3. Evaluering af Hovedprøven 2013 i Vildbjerg  
Tak til Jens Have, det gik rigtig godt, vejret taget i betragtning. Det var en svær 
beslutning, men der var fint med fugle. Der manglede en del starter pga. afbud 
af hunde pga vejret, det koster. 
Hvad siger vi til hovedkvarteret? Jens Have har modtaget kopi af tilbud vedr. 
Vildbjerg Sportscenter fra Anthon Dahl, der havde forhandlet lidt mere ned i 
pris. Bestyrelsen ser nærmere på det.  
 
4. Hovedprøven 2014 på Sjælland den 4-6. April 
Standkvarter på Hotel Strandparken. Fine terræner omkring Holbæk. Villy har 
modtaget mail fra nogle Finner, der har forespurgt, hvornår vores prøve er. 
Hovedprøve 2015 flyttes evt. til 3-4-5 april i stedet for marts, ESK har prøve 
samme sted. 
 
5. Vintertræning og Apporteringstræning/prøver i DPK-regi i 2014 
Sjælland 2+22/2, Skive 1/3, Djursland 22/2, Kongens hus 1. weekend i februar 
Fyn lokal markprøve som træning 23/2. 

 
6. Evaluering af Familieweekenden 2013, samt Familieweekend 2014 
Blev afholdt på en dag, pga få tilmeldinger, men dagen blev godt besøgt 
alligevel og gav et pænt overskud. Der var mange deltagere på udstillingen. 
I 2014 afholdes familieweekend d. 2-3/8 på Ribe Campingplads, man kan 
desværre først komme i hytterne fra kl. 15. 
 
7. Efterårsvinderklassen 2013 på Fyn og efterårsvinderklassen 2014 
Allan D. en af de bedste prøver vi har haft i lang tid ligesom toftegård sidste år. 
Alex N. beklagede, at der var et terræn, der desværre ikke var så mange fugle 
på. Efterårsvinderklasse 2014 afholdes den 27/9 på Toftegård i Nordjylland. Der 
er plads til 4 hold, så der må gerne komme gang i træningen af hundene, lyder 
det fra formanden. DM skal også afholdes ved Toftegård 
 
8. De fælles Vinderklasser efterår 2013, bl.a. DM og FJD’s prøver 
Erik var dommer i Hejnsvig, fint med fugle og placerede hunde, en fin dag, men 
standarden under middel. Allan D. fin dag i Nordjylland skudt over ca. 15 hunde 
– halvdelen af de placerede var pointere, en rigtig god prøve. Standarden var 1. 
og 2. i særklasse, men de øvrige var også gode. Om formiddagen stod fuglene 
ofte af inden rejseordre. Standarden var over middel om eftermiddagen. 



 
Niels Holger deltog i VK samme sted som DM, der var ingen fugle, kun skudt 
over 2 hunde. DM havde ikke nok fugle, nogle kørte i 1 time.  
Flemming F. har skrevet et pænt brev til formanden for markprøveudvalget og 
redegjorde for tilgangen af fugle samt terrænerne. Man bør fremover sørge for 
at terrænlederne er bedre klædt på og at de taler sammen, hvis der er 
problemer med terrænerne. 
I fremtiden bliver der en ansvarlig terrænleder for de engelske hunde samt en 
ansvarlig terrænleder for de kontinentale. 
 
9. Vintermødet d. 11. januar 2014 
Indholdet handler bl.a. om hvordan vores hunde bliver bedre. 
Erik Petersen udtalte at det var et godt initiativ fra bestyrelsen. 

 
10. Dansk Jagthunde Derby d. 20.-21. marts 2014 ved Ribe 
Ribe vandrehjem er standkvarter. Pt. er der tilmeldt 125 hunde. 
Jan Espersen eftersøger en oversigt på hjemmesiden over de hunde der er 
tilmeldt til derbyet. Formanden tager det med til Derbyudvalget, samt forslag 
om, at der kun skal betales en gang f.eks. 1. jan. 

11. Årbogen 2013 
Regnskab viser underskud 862 kr. mod budgetteret med 700 kr. 
Dansk Irsk Setter klub kommer med i årbogen fra 2013. 
Bogen bliver på ca. 500 sider. Fremover kommer alle pokaloversigter på nettet. 
I årbogen kommer kun de uddelte pokaler hvert år, så kan sidetallet holdes 
nede samt omkostningerne.  

 
12. Jagthunden – herunder mærkedage i 2014 
Brev fra Fl. Østergaard om at billeder til Jagthunden skal være på min. 1mb.  
Det er blevet oplyst at hvis noget har været på hjemmesiden, så kommer det 
ikke i Jagthunden. Det bør afhænge af hvad det er. De andre klubber ser måske 
ikke på vores hjemmeside. Det må være DPK der bestemmer. Hvad der skal 
med. 
  
13. Hjemmesiden – herunder mærkedage 
Stor ros til Erik. Han modtager gerne forslag til evt. ændringer. Mærkedage skal 
helst i Jagthunden, før det kommer på hjemmesiden. 

 
14. Nordisk Pointer Match i tidsrummet d. 25.-29. /9- 13 i Sverige 
NH en god oplevelse, hyggelige dage, men for få fugle. 
Dårlig afvikling af matchen al for langtrukken. Genbrug af terræn. 
Allan syntes det ville sjovere, at det ikke var en dansk dommer. Mange danske 
deltagere. Jan Espersen syntes det var en spøjs oplevelse at være dommer, der 
er meget uklarhed om reglerne. Reglerne kan helt sikkert forbedres. Det er 
efterfølgende blevet aftalt, at der kun gives fuld tid i første slip. Der var nogle 
rigtig gode hunde oppe nordfra. Forslag til 2 - dommer system, med 
værtslandet som ordførende. 
Der betales meget for terræner, så derfor blev det samme brugt hver dag. 
NM afholdes 2016 i Norge og 2018 i Danmark. 

 
 
 



15. Nyt fra organisationerne (FJD, DKK, DJU) 
Forsøgsordning med vinderklasse efter DM, fortsætter. Også mulighed for 
kvalitetsprøver. Jan R.:Kunne man foreslå at HP svarer til en 1. pr. brugs-klasse 
i stedet for åben klasse, det var der ikke opbakning til, da der er for mange 
forhold at tage i betragtning. 
 FJD afholder eksteriørdommerseminar for gruppe 7 dommere. DKK giver 
tilskud på 10.000 kr. DKK medlemstallet er dalende, men stambogsregi- 
streringen er stigende. Der var ca. 8500 hunde på udstillingen i Herning. 
FCI CAC skal ind i fælles markprøveregler, der skal oversættes til engelsk. 
F.eks. CAC med cacit 1.v.  reservecacit 2.v. 
VM i Danmark i 2015 på ideplan. Skal være i oktober. Der skal søges 
dispensation.  

 
16. Indstilling af emner til dommeruddannelsen 
Thomas Olsen blev foreslået. 

 
17. Økonomi 
Der er desværre underskud i år. Der var underskud på hovedprøven samt på 
efterårsvinderklassen. Familieweekend gav et pænt overskud. Der er købt 
mange præmier ind, men det er beholdning. 
Har undersøgt medlemsudgifter, der kun giver 30 kr. tilbage. Forslag om at 
pensionistmedlemsskab skal ændres til ordinære medlemskaber. 
Alm. medlemskab foreslås til 400 kr. i stedet for 375 kr.. Evt. incl. Årborg 575. 
Vi skal ikke tære på formuen. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget. 
 
18. Status på sædbanken 
Intet nyt. Der er plads til 5 hunde. Der er ikke taget noget ud endnu. 
 
19. Tilskud fra avlsfonden 
Keld Nielsen har fået udbetalt tilskud i år. 
 
20. Markedsføringsudvalg – det fælles for de engelske 
Det er faktisk skrottet. Fortsætter i FJD 

 
21. Evt. 
Arne havde et par rigtig gode dage i Gram. Havde bl.a. besøg fra Sejbækgård. 
Der var rigtig mange mennesker, men vi kan jo ikke konkurrere med 
falkeopvisning. 
Formanden takkede for det flotte fremmøde 
 
Referent 
Elsebeth Lovén 


