
Referat fra DPK.s repræsentantskabsmøde søndag den 31. januar 2016 kl. 08.00 i Vissenbjerg 

Fraværende sekretær Lasse Weberg. 

1. Siden sidst. 

Formanden oplyste, at Chr. Johansen har overtaget DPK´s plads i FJD og er blevet valgt til formand i 

FJD.  

Flemming Sørensen er valgt ind i Dommerudvalget. 

  

2. Fastsættelse af den endelige dagsorden. 

Der indsættes et punkt 8a, der hedder hovedprøve 2016 

 

3. Evaluering af hovedprøven 2015 

En veltilrettelagt prøve, med Fl. Sørensen som organisator. Vejret var for en gangs skyld med os. 

Hvilket resulterede i en ualmindelig høj præmieprocent. Alle var glade og tilfredse. 

 

4. Evaluering af familiedagene ved Ryomgård 2015 

En god og velorganiseret weekend, en rigtig flot jubilæums familie weekend. Dog var der en lille 

smule malurt i bægeret. I forbindelse med udstillingen angående ringsekretæren. Man bør ofte 

penge på en erfaren sekretær til vore udstillinger. Tak til folkene omkring arrangementet. 

Erik Aarø oplyste, at familieweekenden i 2016 er på skinner, det bliver på Salling lørdag den 17.- og 

søndag den 18. juni 2016. 

 

5.  DPK´s efterårsvinderklasse i Nordjylland. 

 En tak til arrangørerne for en god prøve, hvor terrænerne var godt besat med fugle. 9 hunde 

opnåede 1a. Det oplyses, at efterårsvinderklassen i 2016 afholdes samme sted.  

 

6. Nordisk Match på Schackenborg 2015. 

Der skal ændres på regelsættet. Har prøven reelt nogen værdi. Rent avlsmæssigt har vi ikke oplevet 

noget? Det er et dyrt arrangement. Heldigvis havde Fl. Sørensen forhandlet sig til gode sponsorater.  

En ide er både en UK match og en VK match. Eller er tiden løbet fra Nordisk Match? Vi afventer 

hvad de andre lande gør. 

 

7. De fælles vk. klasser og DM. 2015. 

Det har været et efterår, hvor pointeren har klaret sig godt. Der blev opfordret til at få fordelt 

pointerne på alle vinderklasser. Det giver mulighed for flere pladser på DM. Det er især på Sjælland 

hvor pointeren er i mindretal. 

 

8. Evaluering af Derby 2015. 

Et Derby, der arrangementsmæssigt var ok. Der skal dog gøres opmærksomt på, at det primært er 

stilen og jagtforståelsen, der skal være i højsædet, og mindre dressuren.   Derby 2016 afholdes i 

Nordjylland. 

       8a.  Hovedprøve 2016 ved Vissenbjerg. 

             Alex beretter, at alt er ok. nu mangler vi at få prøven på Hundeweb. Det sørger Jan Espersen og Bent  



             Olsen for til udgangen af uge 6. formanden var glad for, at vi atter har hovedprøven til Fyn. 

 

9. Hovedprøve 2017 

Afholdes ved Vildbjerg. 

 

Orientering fra FJD. 

Chr. Johansen orienterede om arbejdet i FJD. Efterfølgende var der en god diskussion omkring 

fremtidige udsætninger. 

 

10. Fremtidsudvalget. 

Alex Nissen præsenterede den velkomstpakke til nye hvalpekøbere og nye medlemmer. Der var 

bred enighed om, at udvalget havde gjort et stort og godt arbejde. 

 

11. Økonomi. Herunder sædbanken. 

Kassereren at der er sorte tal på bundlinjen. Sædbanken. Her er økonomien status quo. 

 

12. Årbogen. 

Alex orienterede. Arbejdet er næsten færdigt. Økonomien har også her sorte tal.   

 

13. Eventuelt.  

Bent Olsen gjorde opmærksom på deadline for jagthunden. 

 

Mødet sluttede kl.10.00. 

 

Referent Bent Olsen 


