
Referat af Dansk Pointer Klub’s ordinære generalforsamling  
fredag den 3. april 2015 kl. 19.30 

 på Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, Sports Allé 6, 7480 Vildbjerg 
 
 

Formanden bød velkommen til de ca. 50 fremmødte medlemmer fra ind- og udland, og ikke 
mindst til de fremmødte æresmedlemmer. 

 
1. Valg af 3 stemmetællere 

Forslag: Carlo Nørtoft, Jens Have og Birgit Basballe, der alle blev valgt. 
 

2. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Flemming Sørensen, der enstemmigt blev valgt. Flemming S. 
takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i 
Jagthunden og på hjemmesiden og dermed var beslutningsdygtig. 
 

3. Beretning om klubbens forhold og virksomhed i det forløbne år til beslutning 
Formanden aflagde beretning for 2014. 
 

Beretning for Dansk Pointerklub 2014 

Året 2014 har for pointeren været en pose blandede bolsjer. Vi har set rigtig mange gode 
pointere i året der er gået, hvilket en kæmpe stor UKK klasse på hovedprøven også vidnede 
om. Desværre kneb det mere med stor tilgang i åbenklasse som jo er fødelinjen til vores 
vinderklasser. 

Heldigvis gjorde flere pointere en god figur ved årets Derby og DPK fik igen en derbyvinder, 
mere om det senere. 

Året startede som sædvanligt med afholdelse af vintermødet d.10. januar på Centrovice i 
Vissenbjerg. Årets program var avl med indlægshavere fra klubbens egne rækker. Er der 
noget som kan bringe sindene i kog så er det hvorledes avlen skal tilrettelægges i vores klub. 
Laust Nørskov, som sværger til de sydlandske linjer og er af den opfattelse at klubben skal 
bruge økonomiske midler på et vist niveau til import, forfægtede sine synspunkter. Jens Bang, 
som har størst tiltro til de nordiske linjer og her specielt de svenske, argumenterede ligeledes 
indgående om sit syn på avl og ikke mindst det selvstændige initiativ.  

Som altid blev fingrene ikke lagt imellem og efter en særdeles livlig diskussion, hvor alle 
havde fået mere at tænke på, var konklusionen at vel var vi uenige om, hvorledes man avlede 
den bedste pointer, men vi havde en god avlsmasse, det der var vores største problem var og 
er, at tilgangen af nye dressører er for lille og vi derfor må bruge resurser på at få nye 
medlemmer ind i klubben, dette er sat i gang allerede, mere om dette senere. 

Som altid, når man kører hjem fra et vintermøde, så er der klubfølelse, interesse og 
entusiasme, TAK for opbakningen 

Foråret 2014 gav gode træningsforhold og derfor var det over 100 velforberedte 
pointerentusiaster der mødte til hovedprøven i dagene 4-6 april ved Holbæk. Området er 



kendt for sin gode fuglebestand og rygterne var ilet helt til vores nordiske venner som i stort 
tal mødte op for at være sammen med os 

Hovedprøven 
DPK´s hovedprøve er altid en succes, og ikke mindst når vi er i Holbæk og ankermanden 
Hans Kurt Kaas. Hans Kurt kan man både høre og se og man er mere end almindelig tungnem 
hvis man er i tvivl om noget som helst. Hotel Strandparken som vi bruger til hovedkvarter er 
et pragtfuldt sted med gode faciliteter og centralt beliggende i terrænerne. 

Nøjagtig den weekend hvor vi holdt hovedprøve var færtforholdene rædselsfulde og vores 
præmieprocent var derfor ikke prangende. Andre hunderacer, der også havde hovedprøve 
denne weekend var udsat for de samme problemer ---- Andres ulykke er jo ikke at foragte, 
men det var ærgerligt når nu vi var på så fantastiske terræner. 

Fredag var som sædvanlig besat med ungdoms og åbenklasse. Bedste unghund og 
pokalvinder blev Mjølners Miss Molly/ Svend Erik Rud. Der blev kun uddelt 1 første præmie 
i åbenklasse om søndagen fik Frierfjordens Rossi/Tommy Nilsson sin billet til Vinderklasse. 

Fredag aften var der generalforsamling, der blev ledet af æresmedlem Chr. Johansen. 
Klubbens kassere Anne-Marie Larsen ønskede at stoppe i bestyrelsen og i hendes sted blev 
Jan Espersen valgt. Som kasserer formåede bestyrelsen at overtale Anny Didriksen til at 
varetage denne vigtige post, og vi er meget glade for at klubbens pengesager nu er i Annys 
sikre hænder. Øvrige valg var genvalg. Som revisor indtrådte Jens Foldager, der sammen med 
Kruse Meier reviderer regnskabet. Bestyrelsen havde foreslået en revidering af vores 
vedtægter. Vedtægterne blev vedtaget med overvejende majoritet, og derfor blev der holdt en 
ekstraordinær generalforsamling på Bygholm landbrugsskole, hvor eneste punkt var endelig 
vedtagelse af de nye vedtægter, som her efter er gyldige. Vi har nu tidssvarende vedtægter, 
hvor man ikke er bundet af bosted, når man skal vælges. Desuden kan nutidens ny teknologi 
bruges i fuld udstrækning, når der skal indkaldes til generalforsamling m.m. 

Debatten under evt. var særdeles positiv og efter 1½ time kunne generalforsamlingen slutte af 
med det traditionsrige leve for DPK og leve for dirigenten. 

Efterfølgende er jeg særdeles glad for at vi har kunnet brede arbejdet ud på flere hænder, 
kasserer jobbet, sekretærjobbet og årbogsarbejdet er stort, og når det gælder årbogen er det 
Alex Nissen og ikke mindst den fantastiske Elsebeth Lovén, der trækker det store læs.  

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde, konstituerede man sig med: 

Undertegnede som formand,  
Jan Kock, næstformand 
Kasserer Anny Didriksen 
Sekretær Villy Lovén / med Elsebeth som bisidder.  
DKK repræsentant Jan Espersen  
Derby repræsentant, formanden 
Sponsorkontakt samt DPK´s arbejdsbier i årbogen Alex Nissen og Elsebeth Lovén 
 
Lørdagens afprøvninger var som altid centreret om afprøvningen i UKK, over 20 pointere fra 
ind og udland var mødt op for at kæmpe om UKK trofæerne. Vi så her fantastiske velgående 



hunde, som i fortrinlig stil afsøgte de store marker, som Hans Kurt havde udset sig til vores 
UKK konkurrence. Da dagen var forbi, kunne ordførende dommer Allan Nissen sætte flg. 
Placering: 

Fugledes Tinka   Peter Rafaelsen  1.UKK 

 Spurvfugldalens Pan   Kruse Meier 2. UKK 

 Spurvfugldalens Qusi    Hugo Nielsen 3.UKK 

 

Lørdag aften afholdtes DPK`s traditionsrige festmiddag. Festmiddagens deltagere var som 
vanligt rødmossede. Den friske Sjællandske vind havde udført sit arbejde 

Bordene var flot dækket og hovedbordet besat med flot og velpudset sølvtøj. Middagen blev 
lidt lang, der var mange, der skulle ryge og flere ville gerne ytre sig, men hvad gør det, at en 
middag bliver lang, når man er i godt selskab?  

Efter en lang dag i markerne er der intet som god mad og god vin som blev nydt i fulde drag. 
Aftenens hovedtaler Mogens Vestergård, der var ordførende i VK, kom godt omkring i sin 
tale og vanligt sluttede vi af med at Bent Olsen uddelte Mattes Kande, hans oplægstale var i år 
af lidt kortere varighed og meget præcis. Den heldige modtager var Anne Marie Larsen. Anne 
Marie har i en årrække været kasserer, en post der er meget arbejdskrævende, samtidig har 
Anne Marie ført en lang række hunde frem til flotte resultater både på mark og bænk. Tak for 
din flotte indsats for DPK 

Søndagen oprandt med godt vejr og 4 hold VK hunde drog i felten. Til eftermiddagens 
afprøvninger havde Hans Kurt valgt Aspegårdens stor flade marker, hvor fart, stil og søg 
virkelig kunne komme til sin ret. 

Resultatet blev: 

P Frierfjordens Rit NO58431/10 Flemming Fuglede Jørgensen      1 VK 

 P Astrups Zaza DK04121/2009 Jes Krag                                        2 VK 

 P Bjørnlias Jackpot Walter Muland                              3 VK 

 P Niholys Chang 03412/2006 Niels Holger Lykke                      4 VK 

 P Astrups Loke DK 04039/12 Christian Johansen                        5 VK 

Efter en fyldestgørende kritik af Mogens Vestergård uddelte bestyrelsen klubbens fornemste 
trofæ, sølvpisken. Om morgenen inden afprøvningen gik i gang havde bestyrelsen skrevet en 
liste på hvem der kunne komme i betragtning. Jes Kragh stod øverst på denne liste og med sin 
anden vinder placering havde vi her muligheden for at tildele ham dette fornemme trofæ. 



Jes er en fornem repræsentant for DPK, der uanset hvor han kommer skaber respekt om vores 
sport og DPK. Som personlig ven og træningskammerat var det en stor glæde at hænge pisken 
om hans hals. 

Vi kunne nu tage hjem fra Holbæk efter gode dage, dog må vi erkende at vejrforholdene 
havde spillet os et puds, hvor færtforholdene var mere end vanskelige. 

Forårs vinderklasserne 
Forårets VK´er gav ingen førstevindere, men som sædvanligt er vi med hver gang 
placeringerne skal uddeles. 1 anden vinder Fugledes Merlot, 1 tredje vinder Fugledes Holly, 3 
fjerdevindere Takese Erica, Fugledes Gissa og Frierfjordens Rex samt sluttelig  2 
sjettevindere – Spurvefugldalens Katja og Frierfjordens Rex. 
Kennelklubbens forårsmesterskab var som sædvanlig henlagt til Holbækområdet og pointerne 
lå godt til indtil der skulle matches. Vi opnåede 1 placering med en anden vinder på forårs 
DM Fugledes Merlot. 
Ak ja, skal DPK ikke vinde denne prøve med mig som formand   

Dansk Jagthunde Derby 
Var der ikke den store gevinst på forårsvinderklasserne så var der til gengæld den helt store 
gevinst til Derbyet. Efter flere år uden en pointer på toppen, så vi her Oluf med Børge 
Sommer som fører, en hund af de helt store linjer med et kolossalt søg og gode fuglefinder 
egenskaber. Ekvipagen sejrede suverænt og var et meget populært vinderpar. Ud over 
derbyvinderen blev 2 mere placeret.  Nr. 4 blev Villestofte’s Storm/Anne-Marie Larsen og nr. 
5 Fugledes Ultra / formanden. 
Flere pointere var med til sidst og det skulle ikke have ændret sig meget før 2 pointere mere 
kunne være placerede. Jeg fulgte begge dage tæt, ligesom derbyet året før og det var min klare 
opfattelse at pointernes vildtfinder-evne var betydeligt bedre på denne årgang. Ærgerligt var 
det derfor at hele anden dagen skulle foregå på næsten vildttomme arealer. 
Det vigtigste ved en jagthund må da være vildtfindeevner. 

Udstilling 
Fjd´s udstilling: Vi må konstatere at antallet på FJD´s store udstilling falder, men i 2014 ser 
det ud til at den faldende kurve er vendt, dog kun med en enkelt hund.  
Erik Petersen dømte dette år og er en stor kender af vores race. Erik har den sunde indstilling 
at vores hunde skal kunne gå på jagt. Vinklerne på hundene og ikke mindst muskelmassen 
skal være i orden. I år blev det en hanhund der blev bedst 

 Ug´s Eddy DK13714/2012  Arne Larsen 
EXCL 1. vinder CK 

BIK1  BIR  

 Matresses Mille 
DK13304/2012 Freddy Brixen 

 EXCL1. Vinder CK 
BIK1 BIM  

 

Familieweekend 
En af DPK´s grundpiller er blevet familieweekenden som i år blev afholdt ved Ribe den første 
weekend i august. 



Det var rigtig ferie vejr og alle de sydjyske veje og strande var fyldt med feriegæster. Ribe 
camping som var rammen om arrangementet, var ingen undtagelse og vi fremmødte 
pointerfolk bevægede os mellem børnetog og campingvogne, telte m.m. 

Kruse Meier var igen omdrejningspunktet i det sønderjyske. Kruse havde bemægtiget sig et 
gæstehus tæt ved indgangen og dirigerede os DPK medlemmer igennem dagens 
arrangementer. Kruses lokale venner havde igen overgået sig selv med madens kvalitet og 
vores appetit fejlede ikke noget selvom temperaturen steg mod de 30 grader. Vi havde om 
eftermiddagen en rigtig god diskussion om hvorledes avl og selvstændige aktiviteter omkring 
avl skal håndteres i DPK for fremtiden. Aftenen var munter desværre måtte jeg da 
festlighederne var på sit højeste tage hjem for at høste (nåede lige at høste havren inden 
regnen satte ind den flg. formiddag). Næstformand Jan Koch overtog ledelsen under næste 
dags udstilling hvor dommeren Erling Kjær Pedersen dømte 14 hunde. 

 Ug´s Eddy DK13714/2012  Arne Larsen 
EXCL 1. vinder CK 

BIK1  BIR  

Spurvfugldalens  Qizi DK13148/2012 Hugo Nielsen 
EXCL. 1. v. BTK1 CK 

Cert BIM  

DPK siger tusind tak til Sønderjyderne og i 2015 er vi tilbage i Jylland med Marianne 
Kronholm og Børge Sommer som omdrejningspunkt. 
Vi har her 20 års jubilæum med familiedag startende på Djursland og er der så nu igen. 

Udstillingschampions. 
Ingen år uden en ny eksteriør champ i DPK. Det er glædeligt at det i år er en tæve, vi har 
virkelig brug for noget mere masse i tæverne. 

Ny Eksteriørchampion Spurvfugldalens Olivia. Ejer Søren Møller Jensen. 
DPK ønsker tillykke 

Internationalt (markprøver) 
Svensk derby blev afviklet i Skåne og vanen tro holdt DPK fanen højt. 
Vi får altid en hund placeret i toppen på svensk Derby. I år blev Astrup´s Rik nr.3, en hund af 
de helt store linjer, som virkelig kræver noget arbejde. Erik Aarøe har her fået en guldklump i 
sine hænder som han har forstået at tage vare på, mere om dette senere. 
Rik placerer sig også på DK derby.                 
                                                                                 

Efterårets kvalitetsprøver og brugsprøver 
Efterårets kvalitets prøver gav ikke så mange adgangstegn til vinderklasserne, Heldigvis sås 
mange gode unghunde, der blev præmieret, dem glæder vi os til at se i 2015. På 
brugsprøverne havde vi for få præmieringer, jeg må anmode medlemmerne om at være mere 
flittige der.  

Efterårs vinderklasser  
DPK  

DPK´s efterårs VK blev afholdt på Toftegård og Borupgård med Annette Lorentzen som 
prøveleder. Mange agerhønseflokke så vi på dagen og efter matchning på pragtfulde store 
stubmarker på gammel Gl. Toftegård, havde vi flg. placeringer 



Astrups Zaza Jes Krag 

 Matresse´s Black Magic 
Junior 

Flemming Sørensen 

 Astrups Loke Chr. Johansen 

 Fugledes Thor Flemming Sørensen 

 Fugledes Juvel Flemming Fuglede Jørgensen 

 Frierfjordens Randi Jens Have 

Finalen på en gigantisk stubmark fra Sandelsbjerg og op mod Gl. Toftegård, var ikke for sarte 
sjæle. De 2 gulbrogede hanhunde gik virkeligt til stålet. Man kan ikke påstå, at pointeren har 
for lille et format. Med denne første VK er Astrup´s Zaza- Jess Krag dermed brugschampion, 
den fornemste titel en markprøvehund kan opnå. 
Tillykke til Jes. Du er en enestående dygtig dressør. 

De fælles vinderklasser  
Resultaterne i de fælles VK’er er de magreste vi har haft så langt tilbage jeg kan huske. Jeg 
synes egentlig ikke at de andre er blevet bedre, men pointerne har ikke haft det held i 14 som vi 
før har været tilsmilet af. Jeg nævner de 4 der blev placeret 

 P LN Pointmanns Pierre Martin Mortensen 2. VK 

P Astrups Rik  dk 07587/2013 Erik Aarø 3. VK 

 P LN Poinmanns Cisa 
DK14050/2011 

Tom B Hansen 4. VK 

P Fugledes Opal 
Dk14265/2009 

Mathias Nissen 4. VK HP 

 
DM 

DM blev afholdt på de samme terræner som DPK´s vinderklasse. Vi er ved at være ret 
rutinerede i det Nordjyske og det glædede os meget at der på paraden for de engelske hunde lå 
28 stk. vildt, 10 mere end ved de kontinentale. Dette vidner om at fugletilgangen er i orden, 
hundene er effektive og måske også at skytterne er gode. Der blev ikke leveret mange forbiere 
den dag. De unge mennesker der skyder ved at der er andre der gerne vil tage over hvis de 
misser. Pointerne måtte i år se sig slået af samtlige 4 andre hunderacer, heldigvis har vi et 
æresmedlem der ikke så nemt giver op og Christian Johansen blev nr. 6 med Astrup´s Loke. 

 B Ritta  Dk04865/2011 
 Torbjörn Rantanen Lund-Nielsen   

Fører Jan Nielsen 



 ES Nordvestjyden's Ciwa 
DK14098/2009 

Kurt Nedergaard 

 GS Blacksetter Aldo DK10535/2010 Ole Halberg 

 GS Østjyllandøs Rbz Sandy 
DK17015/2009  

Søren Brøndum Thygesen 

 IS Erica DK11463/2009  Ulrik Kjærsgaard 

 P Astrup's Loke DK04039/2012  Christian Johansen 

 
FJDs vinderklasser efter DM 

Er nu blevet en fast del af prøvebilledet, nogle orker ikke mere hund andre fortsætter og 
deltager. I 2014 blev ingen pointere placeret. 

    Dette var aktiviteterne i klubben, samt resultater på vores hunde.  Nu til det generelle. 

FJD 
Efter flere år med et rimeligt samarbejde i FJD ble 2014 året hvor ballonen revnede. Årsagen 
til de mange gnidninger der har været er at enkeltpersoner har villet profilere sig selv, i stedet 
for at udføre det job de var sat til, nemlig fremme den stående hunds kvaliteter og aktiviteter i 
DK. Den egentlige årsag til brudene blev valg af nyt bestyrelsesmedlem i DKK. Der har været 
tradition for at i DKK´s bestyrelse sidder 2 medlemmer med tætte relationer til den stående 
hund. Sidst fik vi valgt Erik Petersen ved et godt samarbejde mellem de 2 grupper i FJD. I 
god tid inden valget opstillede en enig engelsk gruppe Erik Petersen, hvilket de kontinentale 
støttede. Nu afventede vi engelske så i 2014 at en enig kontinentalgruppe opstillede deres 
kandidat til DKK, således at vi i den engelske gruppe kunne opfordre vore medlemmer til at 
støtte vedkommende. Der blev holdt flere møder i den kontinentale gruppe i oktober måned 
og en uge efter opstillingsfristens udløb erfarede vi i den engelske gruppe at man havde 
opstillet 2 kandidater. Det var derfor naturligt for mig som repræsentant for DPK at sige flg: 
Vi vil ikke fravælge nogen af de 2 kandidater, så derfor vil DPK ikke anbefale sine 
medlemmer at stemme på de ene. Samme holdning havde Irsk setter klubben, mens 
Bretonklubben gik ind for Conny Jacobsen og Gordonsetter klubben samt Engelsk setter 
klubben gik ind for Henrik Raae Andersen. Conny Jacobsen blev efterfølgende valgt, hvilket 
vi i DPK er meget tilfredse med, ikke mindst fordi det efterfølgende ville have været en helt 
umulig situation hvis Henrik Raae Andersen var blevet valgt idet DJU, dansk hundesports 
øverste myndighed, har nægtet at samarbejde med HRA og givet ham et mistillidsvotum. 
Næstformand og repræsentant for den engelske gruppe i FJD valgte at trække sig fra sin post 
og som følge af dette blev jeg som stueældst valgt til at repræsentere den engelske gruppe i 
DJU. 

Sidst i december blev jeg kontaktet af et medlem af Engelsk Setterklubs bestyrelse og blev 
forespurgt om DPK evt. kunne bakke op om Asger Stein som formand for FJD. Jeg sagde 
naturligvis straks ja, men intet skete og da jeg kontaktede ESK fik jeg blot oplyst at man 
internt havde en uforløst opgave. Tiden gik og derfor trådte DPK i profil.  



Som et af de medlemmer der siddet længst i FJD og som repræsentant for en snart 100 årig 
klub, så jeg mig nødsaget til at prøve at løse de store problemer FJD var kommet ud i, idet vi 
med dommen over HRA faktisk var uden ledelse i FJD. Jeg kontaktede vores æresmedlem 
Chr. Johansen og anmodede ham om at overtage ledelsen af FJD, hvis jeg kunne skaffe 
opbakning i de andre klubber. Med glæde kunne jeg konstatere at samtlige 13 klubber 
bakkede op om Chr. Som ny formand på bestyrelsesmødet d. 25 feb. overdrog jeg min plads i 
FJD til Chr. som herefter blev valgt som formand. Jeg synes det er flot at en lille klub som 
vores med initiativ og vilje kan være problem løser for en organisation som FJD og jeg vil 
gerne her rette en stor tak til Chr. Fordi han stiller sin store viden og sine store lederevner til 
rådighed. 

DJU 
Årsagen til de hundredevise af ubehagelige mails vi var vidne til i FJD i efteråret 2014, havde 
sin grund i DJU. I DJU sidder 2 repræsentanter fra DKK, 2 repræsentanter fra FJD og 3 
repræsentanter fra Jægerforbundet. De 2 repræsentanter fra FJD havde den mening at man 
nemt kunne undvære Jægerforbundet i DJU. Derfor havde formand og næstformand i FJD 
fået samlet, desværre for dem, et mindretal, der skulle søge at få HRA valgt ind i DKK og 
således sikre sig at DKK og FJD til stadighed havde flertal over for jægerforbundet. Heldigvis 
virkede demokratiet og flertallet i FJD fik forpurret denne plan. Jeg har på de 2 møder jeg har 
været med til i DJU oplevet en engageret DJU bestyrelse, hvor alle prøver at gøre det bedste 
for vores stående jagthunde. Vi må erkende at hvis de stående hunde skal have en fremtid, så 
kan det ikke kun være sport, det skal også være hunde der kan bruges til jagt.  

Samtlige medlemmer i DJU´s øjeblikkelige bestyrelse er særdeles kvalificerede, idet de i det 
daglige beskæftiger sig med den stående hund, både til konkurrencer og jagt. Bestyrelsen er 
dermed i stand til at yde den stående hund den støtte som den fortjener. 

DKK 
I min tid som hundemand har DKK aldrig været mere service venlige end nu, det glæder os at 
tidligere tiders regelfiksering er trådt i baggrunden. De stående hunde er nu repræsenteret af 
Conny Jacobsen og Erik Petersen, jeg er overbevist om at vi er i sikre hænder.  

Dommerudvalget 
Joakim Skovgård Larsen har repræsenteret DPK på bedste vis i dommerudvalget. Joakim 
flytter af arbejdsmæssige til udlandet og må stoppe i DU. Tak for din indsats Joakim, vi håber 
du kommer veludhvilet tilbage fra Holland. Det er mig en glæde at DPK´s kandidat til DU 
Flemming Sørensen er blevet valgt --- Tak Flemming fordi du vil påtage dig opgaven. Det er 
meget vigtigt at de mennesker der sidder i DU går på jagt med stående hund. 

Et godt emne til dommerudvalget, kunne være at se på den ustyrlige mængde af tomme stand 
vi ser på vores markprøver. Min gamle far sagde at gå på jagt med hund der stod tomt var 
utåleligt, man fik så mange skuffelser. Det kunne være sundt at sætte en grænse på f.eks. 3 
tomme stand. 

Dommerudvalget kunne også gøre sig tanker om den store mængde af vinderklasser vi har 
fået, specielt om foråret. Med kun 20 hunde er de sidste placeringer ofte på grundlag af meget 
ringe præstationer, f.eks. 3.præmie. Skulle vi ikke gå tilbage til vinderklasser med 3 eller 4 
hold, således at de vindende hunde kunne præmieres med en første præmie i AK. Et par 
strøtanker at arbejde med. 



Derbyudvalget 
Efter nogle år med nedgang i antal starter på Dansk Jagthundederby er der nu igen over 100 
hunde tilmeldt årligt. Institutionen Dansk jagthundederby er en fornem institution som vi skal 
værne om. Den enkelte hund har kun en chance i hele sit liv, det er noget særligt. 

Nordiske samarbejde 
I 2014 har vi haft telefonmøder, de 4 formænd imellem. Vi havde en aftale om ved sidste 
Nordiske match at Norge skulle holde Nordisk Match 15. Desværre har Norge med en ny 
formand og et stort arrangement på Kongsvold ikke syntes de kunne magte opgaven. 

Efter flere telefonmøder ender det nok med at DPK afholder Nordisk match i 2015. I givet 
fald vil datoen blive d.5 oktober- mandagen efter de store vinderklasser i DK. Vores nordiske 
venner har således muligheden for at deltage i de danske vinderklasser inden nordisk match. 
Jeg prøvede at få flere andre datoer ind men det kolliderer med nationale prøver i de andre 
lande. Bestyrelsen i DPK søger at få dette arrangement op at stå hurtigst muligt. 

Økonomi 
DPK´s økonomi er særdeles god og stærk, præget af en stor egenkapital. Efter et par magre år 
har vi nu igen overskud på driften. Vi har også måtte sætte vores kontingent op for at få 
enderne til at nå sammen. Anny Didriksen, vores kasserer, vil senere gøre rede for tallene 

Sponsorer 
En vigtig del af DPK´s økonomi er sponsorater, her skal specielt nævnes vores nye hoved 
sponsor Prof dog, som ud over 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, Birkmosens, Fyns Montage, Terkels lystfiskeri og Arion. 

Som sidste år og alle de andre år --Tak Alex       

Årbogen 
DPK´s unikke opslagsværk, årbogen udkommer for femte gang.  
Jeg ved godt, at det er en kæmpe mursten, men det er nu den måde, vi 3 engelske klubber kan 
få økonomien til at hænge sammen i årbogen. Jeg får af og til bebrejdelser fra medlemmer, 
der hellere vil tilbage til det gamle system, jeg svarer så bare, det er fint, det gør vi, du laver 
arbejdet de næste 10 år og pludselig indfinder tilfredsheden sig med den årbog, vi har. 
Tak til Erik Petersen og ikke mindst Elsebeth Lovén, I gør et kæmpe arbejde og jeg er meget 
meget glad for, at du Elsebeth vil fortsætte, selvom Villy stopper i bestyrelsen. 
Alex Nissen sørger for det praktiske med trykning og ikke mindst sponsorindtægter, du kan 
som ingen anden Alex, flå penge ud af div. firmaer og enkeltpersoner. Du er skyld i at bogen 
nu er selvfinansieret. 

Hjemmesiden 
Hjemmesiden kører som vanlig flot. Vi har fået et energi bundt i klubben der hedder Birgit 
Basballe, hun har forstand på markedsføring og den slags, og jeg har forstået at hun, sammen 
med Erik har gjort sig tanker om fornyelse. Jeg håber tankerne udmønter sig i noget godt. Vi 
venter i spænding. 

Præmier og pokaler 
DPK`s store pokalskat fra markprøver, er en kæmpe opgave. 



Anna Marie Skov har klaret opgaven et par år, men bruger så megen tid at hun har bedt 
bestyrelsen om flg: Vi må alle hjælpe med at få tilbage leveret vores pokaler rettidigt, og vi 
må alle stille os til rådighed, når der skal placeres ærespræmier ud til de forskellige 
arrangementer. Det er slut med, at pointerfolk er lidt sløsede med at få pokalerne sendt 
tilbage. Tak Anna Marie fordi du bruger en masse tid på pokalformuen. 
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.   
Jeg vil også gerne sige tak til alle jer der giver flotte præmiegaver, jeg kan ikke nævne jer alle 
men I ved det betyder meget for vores præmiebudget.  

Medlemmer 
Som jeg før nævnte er der faldet en appelsin i vores turban, Birgit Basballe. Birgit har doneret 
400 timer til et projekt, der skal bringe DPK markedsføringsmæssigt i front. Birgit har valgt 
sig nogle hjælpere: Anne B. Hansen, Thomas Kristensen, Jens Bang og Flemming Sørensen. 
Kontakt personen til bestyrelsen er Jan Kock. Vi glæder os meget til at se resultatet. Tænk at 
se en pointer i reklamerne på TV2 ----tanker er toldfri. 

Fremtiden 
Det glædede bestyrelsen meget, at vi fik vores nye vedtægter stemt igennem. Fleksibilitet er 
tidens løsning og med de elektroniske medier er vi i konstant kontakt med hinanden.  
Jeg er formand for verdens bedste hundeklubs bestyrelse, samt arbejdende medlemmer. Vi 
stoler 100 % på hinanden og er gode til at uddelegere arbejdet på flest mulige hænder. Det 
skal være en fornøjelse at beskæftige sig med sin fritidsinteresse, og det er det, når man er i 
DPK. 
Igen er et år gået i DPK`s liv, og vi bevæger os nu med raske fjed i mod vores 100 års 
fødselsdag. Det går op og det går ned, men DPK er altid hvor tingene sker. Vores 
traditionsrige klub sætter gang på gang sine spor i dansk hundesport. 
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.  
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. 

 
Martin: Flot hjemmeside, bliver løbende opdateret, pokalsider mangler dog opdatering, Anna 
Marie Skov oplyste at disse netop var blevet opdateret. 

 
Arne Larsen: Nye love var ikke opdateret med vedtagelsesdatoen på hjemme-siden. Dette 
blev undersøgt, de er ok, men skal sættes anderledes op på siden. 

 
Allan Diederichsen: Lidt synd, hvis pokalerne bortfalder, kan lægges ud til regionsrepræsen-
tanterne. 

 
Bent Olsen gjorde opmærksom på, at FJD bibeholdes, men man skal huske at tage dem med 
næste gang. 
Carlo Nørtoft det vil være synd, hvis der ikke er pokaler på FJD, dertil svarer  



Anna Marie skov at det vedr. ikke FJD forårspokaler, men kun pokalerne på VK, som 
bestyrelsen tænker der kunne afskaffes. 
 
Jens Have foreslog at man satte en seddel på, til hvem den skal afleveres til. 
 
Tom B. Hansen syntes da det har en værdi. 
Flemming F. svarer: FJD forårsprøver er der tradition for, de bibeholdes. Problemet er 
de 5 VK, der kører rundt i landet, nogle pokaler er der to eller tre år i mellem at de skal 
uddeles. Prøverne holdes i forskellige steder.  
 
Allan D.: Vi sakker bagud for ESK, hvis vi dropper pokalerne. 
Peter Due: Dette vedr. ikke beretningen, men vi var glade for at blive nr. 4 på 
Sjællandske Racedyst i apportering. Vinderne fik 87p og Pointerne 82 p. det syntes jeg, 
der mangler lidt omtale. 
 
Arne Larsen: Henviste til sit forslag fra sidste år vedr. deltagelse i Racedysterne. Syntes 
ikke det kan være rigtigt at der ikke stilles hold. Dertil svarede Formanden at vi kan jo 
ikke tvinge folk til at stille op.  
 
Formanden ville gerne høre forsamlingens holdning til FJD, om han havde gjort noget 
forkert. Der var fuld opbakning til formanden med applaus. 
 
Beretningen blev herefter godkendt uden yderligere bemærkninger. 
 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Anny takkede først Anne-Marie for altid at være parat til at hjælpe. 
Anny gennemgik kort regnskabet og Formanden kommenterede at driftsresultatet er 
næsten 30.000 kr. meget flot.  
Herefter fremlagde Alex Nissen regnskab for årbogen. Det kræver mange annoncører, 
og DPK sælger for få årbøger, det er ærgerligt. 
 
Begge regnskaber blev herefter godkendt uden yderligere kommentarer.  
 

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 år. På valg er Jan Koch og Villy Lovén 
Villy ønsker ikke genvalg, og Elsebeth ønsker at stoppe som referent 
Jan Koch blev foreslået og genvalgt med applaus. 
Lasse Weberg blev foreslået og valgt med applaus. 
 

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. En 1. suppleant og en 2. suppleant. På 
valg er Thomas W. Olsen, Jørgen Gordon Andersen og Hans Kurt Kaas Hansen 
Følgende blev foreslået og valgt 
1. suppleant: Anne B. Hansen 
2. suppleant: Erik Aarø 
 

7. Valg af 2 repræsentanter for 3 år til region 5, Sjælland. På valg er Niels Ekholm 
Petersen og Peter Due 



Begge blev genvalgt 
 

8. Valg af 2 revisorer for 1 år. På valg er Jens Foldager og Kruse Meier 
Begge blev genvalgt 
 

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 
Bestyrelsen havde fremsendt forslag til ændring af lovene iflg. DKK’s henstilling 
specielt angående disciplinærsager. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, til endelig godkendelse af 
ændringerne. 
 

10. Eventuelt  
Arne Larsen foreslår at der er en deadline for, hvornår referater kommer på 
hjemmesiden. Formanden tager til efterretning. 
Peter Due: Vedr. Nordisk Match der påfører os en udgift. Dette kan jo give underskud 
året efter. Vi skal måske tænke lidt grundigere over det. Formanden svarede at vi også 
skal bibeholde samarbejdet med Norden, vi skal nok passe på. Denne gang er det for at 
hjælpe Nordmændene. 
Alex Nissen: Vi skal huske avlsfonden i forbindelse med Nordisk Match – det er jo 
også en del af fælles avlsarbejde. 
Tom B. Hansen: Vi kan ikke undvære det nordiske samarbejde. Vi skal være noget 
skarpere i vores avl.  
Carlo Nørtoft: Kommenterede en prioriteret liste i et tidligere referat fra december, 
hvor han mente at Psyke og sundhed også burde nævnes. Jeg ikke kan lide at stilen og 
galop er flyttet ned og sekunderingen er flyttet helt ned i bunden. 
Vildtfinderevne og bredsøg er ikke meget arveligt, men galop, fart og stil er meget 
arveligt – det er dumt at sætte ned på en sjetteplads.  
Vi skal være mere opmærksomme på, hvad der er arveligt. 
Flemming F.: På familieweekenden og på vintermødet diskuterede vi avl. Listen er 
udarbejdet på et FJD møde. Der kunne man ikke blive enige, derfor skulle vi lave en 
prioritering.  
Formanden: Jeg tror at Nordisk Match på Schackenborg måske kan blive en investering 
i fremtiden. 
Chr. Johansen: Vil gerne have en uddybning på små vinderklasser. Formanden svarede, 
at hvis hunden kun kan opnå en 3. pr. bør den ikke kunne være med i placeringerne i 
VK.  
Thomas Kristensen: Små prøver betyder også, at jagtchampionatet bliver mindre værd. 
Chr. vi kunne måske stoppe ved 2a for placering. Vi skal hæve niveauet før VK. 
Initiativ udvalget ved Birgit Basballe, Anne Hansen og Thomas Kristensen fik herefter 
ordet. 
Thomas og Anne fremlagde, hvad de har arbejdet med. Hans Engel, Lasse Weberg og 
Flemming Sørensen deltager også i arbejdet. 



Mange gode forslag til at hjælpe nye pointer ejere, noget fælles træning med 
grunddressur, mentorordning 
I må meget gerne læse Velkomstpakken og komme med evt. rettelser og kommentarer. 
Chr. J. syntes det er rigtig godt initiativ. Når tiden er moden kommer FJDs 
fremtidsudvalg i gang igen. Har også deltaget i markvildtudvalget, hvor de tager fat i 
demojagt.  
Laust Nørskov: Har vi en prognose for hvalpe i 2015? Der er pt. kun et kuld hvalpe. 
Formanden spurgte forsamlingen om de hvem der havde planlagt hvalpekuld. Der 
forventes 5-6 kuld i løbet af 2015. 
Peter Due: Jeg vil ikke igen lyde negativ, med hensyn til fremtidsudvalget. Nu 
fremlægger i her et flot arbejde, som jeg meget gerne vil støtte. 
Chr. Johansen: Godt med mange forslag, men vi skal sætte stor pris på dem, der vil 
arbejde med det.  
Carlo Nørtoft: Der skal til at laves noget mere i regionerne, det er ikke nok med 
træningsture. 
Formanden takkede for en fyldestgørende orientering. 
Formanden orienterede om, at vi skal have flere superbrugere til hundeweb. Vi vil 
rigtig gerne have flere, der kan bruge systemerne. Så vi forventer at lave et kursus. 
 
Flemming Sørensen orienterede lige om følgende: 
Opfordring til at købe lodder til amerikansk lotteri 
Der er ledige pladser til UK og ÅK i morgen lørdag 
Der er 18 tilmeldte hunde til UKK lørdag 

Flemming Fuglede ønskede tillykke med valget til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og 
takkede Villy og Elsebeth for deres arbejde i bestyrelsen. 
Herefter uddelte formanden pokaler: 
Halds Vandrestatuette:    Elsebeth Lovén 
Aage Steenbjergs fotovandrepræmie:  Svend Buchhave 
Belle Pokalen:     Anne-Marie Larsen 
Chr. Ibsens Vandrepræmie:   Flemming Fuglede 
Kaj Ove Skou’s mindepokal:   Robert Paulsen/Vajskær Abidal    
Kennel Takese Plaquetten:   Mjølners Sol/Jens Have 
 
Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde og traditionen tro bad forsamlingen 
udbringe et leve for ham. Og derefter for Dansk Pointer Klub. 
 
 
Referent Elsebeth Lovén   Dirigent Flemming Sørensen 
 
 
Flemming Fuglede Jørgensen        Jan Koch 
Formand          Næstformand 
 
 
Villy Lovén             Alex Nissen                    Jan Espersen 
Sekretær  


