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Referat fra generalforsamling  
fredag den 22. marts 2019 kl. 20.00  
på Ecco Konferencecenter. 
     
 
  

1. Valg af stemmetællere: Tom B. Hansen & Hugo Nielsen 
 

2. Valg af dirigent: Erik Juhl  
3. Formandens beretning for Dansk Pointerklub 2018:  

 
Vedtaget som følger:  kommer efter referatet på side 3 
 
 
Kommentarer til beretningen: Tak for en grundig beretning fra Tom B Hansen, der tilføjer at Showdogs bør føres på markprøver, og Tom glædes både over ny hjemmeside og familiedagen. 

  
4. Fremlæggelse af regnskab. Endnu et flot regnskab blev vedtaget og godkendt af revisorerne. Underskuddet for 100 års jubilæet blev som budgetteret.   
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år      Til bestyrelsen valgtes:       Flemming Fuglede Jørgensen - Genvalgt        Anne Hansen for 3 år                Og på et årig plads Steffen Olsen  
6. Valg af bestyrelses suppleanter for 1 år 1.sup. Anny Didriksen og 2.sup Erik Aarø    
7. Valg af regions repræsentanter for 3 år til Regioner :       I.  Jes Karup & Henrik Christensen 
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      II. Erik Aarø & Børge Sommer       III. Allan Bredsgård som vil forsøge at finde en til at hjælpe i Sønderjylland.    
8. Valg af revisorer for 1 år       Jens Foldager og Jens Have.   
9. Forslag fra medlemmerne: -Årbogen, hvis den skal fortsætte, så skal der melde sig friske kræfter blandt medlemmerne.  Anna Beck Hansen (Nyt medlem) vil gerne hjælpe med redigeringen, Elsebeth Lóven med resultatsider, men hvem vil skrive indlæg og historikken? Her var der ikke umiddelbart nogen løsning. Flere vil arbejde på at få sammensat et hold omkring arbejdet. Vi får se! Der var mange indlæg om både vanskelighederne ved arbejdet og om ulykken ved at den forsvinder, DPK´s DNA kaldte Flemming Sørensen den. Flertallet af de 51 deltagende på generalforsamlingen ønskede den bevaret.   10. Eventuelt, herunder et oplæg om den nye hjemmeside.     Godkendt og underskrevet:    Flemming Fuglede Jørgensen      Jan Koch         Anne B. Hansen      Steffen Olsen       Peter Due     
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Formandens beretning i fuld længde: 
 
 
Nekrolog Kruse Meier De. 13 februar kl. 17,50 afgik Kruse Meier ved døden omgivet af sin nærmeste familie. Kruse var et natur menneske, der altid deltog i DPK´s arrangementer. Kruse var en stor jagthundeentusiast og et stort menneske der altid hjalp hvis nogen havde behov for det. Uanset hvilken race af hund man havde, kunne man altid komme til Kruse og få hjælp og i mange år var Kruse Ribe jagtforenings ankermand, når det gjaldt dressur af jagthunde. Kruses fortrukne hunderace var pointeren og det vil føre for vidt at nævne dem alle, men jeg vil her nævne 2, nemlig Condor som Kruse bl.a. blev nr. 2 til DM med og senere Krumme med hvem han bl.a. vandt svensk mesterskab med. 2 fremragende hunde som var flotte repræsentanter for Dansk Pointerklub. Men det vi nok husker Kruse mest for, var hans altid glade og positive ånd som han delte ud af på mange markprøver, ikke mindst på Dansk Pointerklubs hovedprøve hvor Kruse var en fast bestanddel. Morgen og aften var han der, med en cigaret i hånden og en øl til ganen, sådan kendte vi alle Kruse, en god kammerat og en glad pointermand, som påvirkede positivt. Vi vil alle savne Kruse og jeg vil bede jer rejse jer  
Mens jeg udtaler: ære være Kruse Meiers minde 
 
  
           Generalforsamling i Dansk Pointer Klub 2018   Jeg vil gerne byde velkommen til Dansk Pointer Klubs generalforsamling for året 2018.   Velkommen til medlemmer fra ind-og udland, og ikke mindst velkommen til de fremmødte æresmedlemmer.      Punkt 1 . Valg af stemmetællere, jeg vil gerne have forslag.                      ( Tom.B –jens have –Hugo Nielsen)  Punkt 2.  Valg af dirigent bestyrelsen vil gerne foreslå mangeårige medlem Erik Juul, Er der andre forslag?     ----------                   Det er der ikke.                         Vær så god Erik, Ordet er dit. 
 
Beretning for Dansk Pointerklub 2018 Sidste år erkendte jeg at vi i DPK havde problemer med vores resultatside, på trods af vi havde mange starter var sejrene for få.  I år kan jeg så sige at det går den rigtige vej, vores præmieringer er stigende, det eneste sted hvor vi ikke var på præmiepallen, var til derbyet. Vi toppede ikke de andre steder men vi var med. Derbyet blev vundet af en utrolig godt gående gordonsetter og DM blev vundet af en veldresseret 
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engelsk setter. DPK ønsker de 2klubber tillykke med de flotte resultater. Pointeren placerede sig flot mange steder som jeg senere vil komme ind på i min beretning.                                               Vintermøde                                              Året startede med vores vintermøde d.28 januar på Bæredygtigt Landbrugs hovedsæde i Fredericia. Vi havde bedt 2 dygtige unge hundeførere om at fortælle deres syn på dansk hundesport og om hvordan de er nået så utroligt langt på så kort tid. Både Heidi Nørgård Jensen og Søren Godtfredsen var velforberedte og kunne tale ud fra egne erfaringer og ikke kun teori. Begge har med deres hunde opnået fremragende resultater, dels ved at vælge hunde med gode avlsmæssige egenskaber og i særdeleshed ved at dressere deres hunde på forbilledlig vis. Vi husker alle Heidi – vinde den største forårsvinderklasse på Schackenborg som er blevet afholdt i nyere tid- en fremragende præstation for så ny en hundefører og med så ung en hund, at kunne vinde suverænt over eliten i dansk hundesport.  Søren blev i øvrigt nr. 4 på samme vinderklasse med sin veldresserede rødsætter. I 2017 vandt Søren i øvrigt DM med sin ganske unge engelske setter. En fremragende præstation når man tænker på hvor vanskelige forholdene var på det pågældende DM. Diskussionen var kolossal og formanden måtte på et tidspunkt stoppe de fremmødtes spørgelyst, ellers havde vi siddet der endnu. I øvrigt informerede bestyrelsen om hændelser og tiltag der skulle foregå jubilæumsåret igennem, et omfangsrigt program som min beretning vil bære præg af                                               Træningsture Klubben har fået bærende medlemmer landet over til at afholde træningsdage, nogen endda flere gange foråret igennem. Ud over det naturligvis er vigtigt at vi får trænet vore hunde, så er det mindst ligeså vigtigt at vi får det sociale netværk til at fungere. Det er vigtigt at vi får taget hånd om yngre og nye medlemmer så de føler sig velkomne og de også har steder de kan komme hvis de har dressurmæssige udfordringer. Jeg vil gerne her sige tak til de medlemmer der stiller deres viden og terræn til rådighed. Det er glædeligt at opleve flere af de nye medlemmer vende tilbage og sige tak og rose den måde de bliver modtaget på i klubben.  Jeg synes jeg vil nævne hvor vi har træning så vi kan se hvor veldækket i Danmark. Vi har i Åbenrå ved Allan Bredsgård – på Kongenshus hede ved Jens Have- omkring Faxe ved Niels Petersen- i Ballum ved Flemming Sørensen- i Nordjylland ved Jes Krag- i Skive ved Christian Johansen – på Djursland ved Børge Sommer og Martin Mortensen og på Fyn ved Alex Nissen. Og jeg har sikkert glemt nogen. Vigtigst af alt, er der et ungt team i Midtjylland der har fået sig selv ophævet til klubbens pr-afdeling: Anne Hansen og Thomas Kristensen er her primusmotorer. De ringer til nye medlemmer og de arrangerer træningsseminarer omkring Thomas´s hjem, træningsseminarer hvor både det sociale og hundearbejdet er i højsædet.  Tusind tak til jer unge fordi I hjælper de nye medlemmer, ofte ganske uforberedte får i dem præget – både hundemæssigt, hvordan man dresserer en hund, men ikke mindst hvordan man socialt også kan have et rigt liv i hundeverdenen. Endnu engang tak til Jer- Pointerklubben viser igen vejen i kraft af dygtige unge mennesker.  
                                            Derby Årets Derby blev afviklet i det Østsjællandske med 2.dagen og finalen på Fedgården- beliggende næsten midt i Østersøen. 
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Derbyet er som altid et kæmpe arrangement hvor vi må være lykkelige for at have Asger Stein med familie som ankermænd. Vejret var en katastrofe med snestorm af værste skuffe begge dage. Hvordan Flemming Sørensen og hans meddommere kunne dømme på anden dagen i direkte snestorm der stod i fra vandet, var fantastisk. På trods af at undertegnede havde taget en kæmpe kedeldragt udover jagttøjet, frøs jeg uafladeligt. Flot gjort af Derbyudvalget at trods de vanskelige forhold fik afviklet prøven forsvarligt og derbyvinderen blev Gordonsetter Åens Prisca ved John Madsen- en hund der trods de klimatiske umuligheder var særdeles velgående og dertil en god vildtfinder- en værdig derbyvinder. Det var ikke noget pointerår på derbysiden, vi må se at gøre det bedre fremover.                                      Forårets vinderklasser 
 Så startede forårets vinderklasser hvor vi heldigvis fik placeret en del hunde. På DKK´s vinderklasse vandt Fugledes A-Mille ved Flemming Sørensen, 2.vinder blev Veth Point Athena ved Bertil Mårtensson og 4.vinder Frierfjordens Randi ved Jens Have. På Jægerforbundets prøve blev Nichollys Tess 3.vinder. På DKK´s vinderklasse blev Spurvefugldalens Quinci ved Lasse Weberg 3. vinder og sluttelig blev Boelsgårds Monet ved Henning Hansen på DKK´s vestlige prøve 3.vinder og Frierfjordens Randi ved Jens Have 6.vinder.  På det senere afholdte DKK forårsmesterskab var vi igen repræsenteret iblandt de præmierede med Boelsgårds Sifu med Steffen Olsen som 4.vinder- første vinder og forårsmester blev Breton Kenzo ved Thomas Klit.                                Jubilæums prøve ved Holbæk Som en del i DPK´s 100 års fødselsdag afholdt DPK en ekstra jubilæumsprøve ved Holbæk, et kæmpe arrangement som forløb fantastisk med gode terræner og stor tilslutning. Udover de sædvanlige ungdom og åbenklasser blev der d. ¾ afholdt et unghundegrandprix hvor alle førstepræmiehunde kunne deltage. Kampen var hård og vi danskere måtte til sidst se os slået af et godt svensk medlem Bjørn Danås, der blev førstevinder på DPK´s jubilæums-unghundegrandprix med Bjernås Elda. Bjernnås Elda er en perfekt dresseret ung pointer som med sin dygtige opdrætter og fører vil nå meget langt. Onsdag d. 4/4 løb så vores jubilæumsvinderklasse af stablen og efter en lang dag med mange gode fuglesituationer blev placeringen som følger. 1VK engelsk setter Heegårds Max, 2VK Fugledes Ultra, 3VK Gordonsetter Silke,4VK Gordon setter Jubbos Kalle, 5VK engelsk setter Østkystens Risa og 6.VK Rødsetter Bjørkåsens B-siff. Om aftenen var der festmiddag med uddeling af præmier i både unghundegrandprix og VK, vi havde en festlig aften hvor pointerklubben virkelig blev fejret. Torsdag morgen oprandt vores jubilæumsudstilling, hvor kompetente dommere fra ud og indland bedømte hundenes eksteriør. Det var dejligt at opleve at her var nogle dommere der så på hundenes bevæg-apparat, ben-stammer og kryds, samt ben-vinkler var meget vigtigt når man præmierede hundene. Præmierne blev: BIR Bendts Juno/Tom B. Hansen og BIM Boelsgaards Toxido/ Anne B. Hansen. Jeg gentager, det glæder mig at se at en udenlandsk udstillingsdommer har bevæg-apparatet som første prioritet                                             Hovedprøve 
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Torsdag eftermiddag flyttede vi så alle til Fyn- Hotel Vissenbjerg for at afvikle vores ordinære hovedprøve i forbindelse med jubilæet. Havde vi troet at vores tilslutning til prøven ville være mindre pga. den nysafholdte jubilæumsprøve på Sjælland, blev vi positivt overraskede. Vi er glade for at Alex Nissen, med alle hans hjælpere på hele Fyn, havde fået skrabet så meget terræn sammen. Jubilæumshovedprøven blev afholdt i godt vejr, med rigtig rigtig mange positive deltagere.  Fredagen blev afholdt som sædvanlig med afprøvning i kvalitetsklasserne, vi så mange gode hunde og præmieringsprocenten var høj. Aftenens generalforsamling blev afviklet på vanligvis med Erik Juhl som ordstyrer, meget blev diskuteret og her specielt omstruktureringen af dansk hunde sport. Et stort projekt som DPK´s tidligere formand – æresmedlem Christian Johansen har stået i spidsen for, et stort projekt, som nu endelig er tilendebragt, så vores nye organisation hedder SJD. Det er mit håb at man giver den nye organisation arbejdsro og fred til at finde sine ben at stå på. Der har været lidt turbulens her i foråret med at få arrangeret div. Hovedprøver så de ikke kolliderede med jægerforbundets prøver. Jeg opfordrer til forståelse for små forbistringer der sker i en indkøringsperiode.  Der blev valgt et nyt medlem til DPK´s bestyrelse i stedet for Lasse Weberg, som måtte stoppe pga. arbejdspres. Peter Due blev valgt uden modkandidater og indtrådte som et særdeles kapabel sekretær. Generalforsamlingen var præget af stor feststemning og stor spørgelyst og mange relevante spørgsmål i jubilæumsåret blev behandlet. Bl.a. diskuterede man meget den igangværende omstrukturering af FJD (SJD). Man havde stor tiltro til at klubbens æresmedlem og tidligere formand Chr. Johansen evnede at styre de mange interesser i FJD.  Aftenen sluttede som vanligt med et trefoldigt leve for ordstyreren Erik Juul og ligeledes et trefoldigt leve for den nu 100årige pointerklub.                       ??????????? 
 
Lørdag i UKK  Lørdagen oprandt med vores traditionsrige UKK samt kvalitetsklasser og matchning i disse.  UKK havde Lars Nielsen som ordførende dommer og som assistent var Camilla Paradis fra Sverige. Vi havde en lang dag på de Fynske marker og resultatet blev: Vinder af UKK  Astrups Asta ved Anders Ågaard, 2.vinder blev Fugledes Chili med undertegnede og 3.vinder Fugledes Chack ved Flemming Sørensen. Gennemgående for alle hunde var en særdeles flot og friktionsfri stil, der er intet så smukt som en pointer der flyder over marken.   I Åbenklasse blev resultatet: Isa ejet og ført af Allan Bredsgaard – Isa vandt med stil idet hun sluttede sit slip med en præcis fuglesituation (sådan), og bedst i modsat køn blev Boelsgaards Sifu ved Steffen Olsen. Ungdomsklasse blev vundet af Krogsøgaards Bruen Sussi ved Jakob Jakobsen og bedst i modsat køn blev Fugledes Chack – Flemming Sørensen.   Når man efter jubilæumsprøven på Sjælland og nu 2 dage med pointere på Fyn, skal evaluere kvaliteten og mulighederne i hundene, så må jeg sige at vi har i DPK kvaliteten til at vinde alt, så må vi jo se om vi førere slår til, det er os det afhænger af. 
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  -------------------------------------------------   Lørdag aften havde vi vores jubilæums festmiddag – Vissenbjerg storkro´s vægge bulede ud af –så mange mennesker var vi, stemningen var høj, men vi bevarede vores sædvanlige stilfulde og hyggelige middag. Der var mange præmier der skulle uddeles, ikke mindst pga. jubilæumsåret, men jo også DPK´s uvurderlige sølvskat skulle uddeles til de mange præmietagere. Vi har mange traditioner i klubben, som bliver holdt i hævd efter fattig evne, men det er efter bestyrelsens mening disse traditioner der gør Dansk Pointerklub til noget specielt. Et af højdepunkterne er når Mattes kande bliver uddelt af vores altid nærværende Bent Olsen. Bent har nogle fantastiske talegaver, som bestyrelsen på det groveste udnytter. I år faldt valget af Mattes kande på Jytte Jakobsen, en fantastisk kvinde, der bakker hele sin hundefamilie op året igennem. Når hun Jytte smører madpakker kan hun ikke nøjes med en, ofte må hun smøre til 3 eller fire personer.  Vi har også et par specielle vandrepriser som modtageren fra året før udvælger og tildeler til den nye indehaver: Kaj Ove Skous lysestager som tildeles en person i klubben der har ydet noget specielt, blev i år tildelt Anne Marie Skou af modtageren fra 2017-Tom B. Hansen. Kaj Ove Skous Lysestager er utroligt flotte og en værdig præmie til et medlem af klubben som virkelig yder noget for vores sag.  Black Luckys beautifull lady – det kvindelige modstykke til lysestagerne – blev i år overrakt Anny Didriksen af Anne B Hansen. Som jeg sagde sidste år: DPK HAR BÅDE UNGE OG STÆRKE KVINDER I MEDLEMSSKAREN.  Det er af stor vigtighed at vi i DPK fortsætter den høje standard vi har på vores festmiddag. På denne måde hylder vi den standard som vores forfædre byggede op omkring pointeren og standarden på jagt og konkurrence med den engelske hund. Der er nok der forfladiges, vi holder 
fanen højt i DPK. 100 års jubilæumsmiddagen blev en flot og traditionsrig. Det er muligt at der er nogle der kalder os gammeldags, men vi fortsætter den høje standard vi har på vores festmiddag og jubilæumsmiddagen skal da være noget specielt. Vi hylder på den måde vores forfædre som byggede den standard op omkring pointeren og den standard på jagt og ikke mindst den standard vi ønsker i konkurrencen med den engelske hund.  Så oprandt søndagen med DPK`s vinderklasse og trætte festdeltagere drog i marken. Fyn viste sig fra sin bedste side og vi var på velbesatte terræner med vildt. Efter en lang dag blev . Placeringen blev som følger:  PLACERINGER PÅ DPK´S  HUNDEREDE ÅRS JUBILÆUMSPRØVE   1V  Whet point Athena / Bertil Mortensson 2V  Spurvfugldalens Quinci / Lasse Weberg 3V  Boelsgårds Monet / Henning Hansen 4V Frierfjordens Randi / Jens Have 5V Alsbjergs Evita / Søren Alsbjerg 6V Boelsgårds Sifu / Steffen Olsen  
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En hel uges arrangement var nu slut og både DPK´s sekretariat og DPK´s bestyrelse kunne segnefærdige af træthed, men også glade takke af efter vinderklassen og ønske klubbens medlemmer en god sommer.                                                                                         Forårs mesterskabs prøven Mesterskabsprøven blev vundet af Breton Kenzo ved Thomas Klit. Vi fik en fjerde vinder ved Boelsgårds Sifu / Steffen Olesen. Tillykke til Steffen                                             Skovprøver.    
                                          Udstilling 
 Udstilling er et kapitel for sig, hvor den dygtige handler igen og igen kan hæve sin hunds præmieringsgrad, os andre dødelige kan kun se til i beundring når de fremviser deres hunde. FJD´s udstilling på Fyn blev i år vundet af Bents Jono / Tom B hansen  BIM Astrups Basse ved Anna Marie Skou.  På familiedagens udstilling blev BIR igen Bents Jono / Tom B. Hansen  og BIM blev Boelsgaards Monet- Henning Hansen . Den Hansen familie – de kan noget når det gælder udstilling. I Sverige har Boelsgårds Toxido / Anne B Hansen fejret triumfer og med hendes sejre der, kan hun kalde sig både Svensk og Dansk udstillingschampion. Tillykke med det. Danske pointere kan både være smukke og have gode brugsegenskaber. Jeg vil igen i år advare imod at vi bruger showdogs i avlen, der er tilsyneladende stadig en trend med at købe pæne hunde ind fra udlandet også hvis brugsegenskaber ikke er gode nok. Brugsegenskaberne er de vigtigste, udseende er toppen af kransekagen som vi alle skal tragte efter. Derfor glæder det mig igen at vi på de store 2 udstillinger ser gode brugshunde på toppen.                                        Familie weekend 
 Familieweekenden blev i år afholdt i det Sønderjyske under ledelse af Allan Bredsgård og hans hustru. Familie weekenden har til næste år bestået i 20 år og er blevet en vigtig del af vores klubliv. Allan og hans hustru var fremragende værter og havde arrangeret 3 fulde dages aktiviteter til dem der havde kræfter. Der var flugtskydning, der var instruktion i div. Hjælpemidler, Dueflussere m.m. der var apporteringsprøve, der var apporteringstræning, der var fisketur, og der var, ikke mindst i alle afskygninger hygge for hele familien. DPK udstillingen var i år udvidet så alle gruppe 7 hunde kunne deltage. Vi blev virkelig holdt til ilden og DPK´s familie weekends jubilæumsudstilling blev markeret med pomp og pragt.  
  
                                            Int. markprøver. 
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                                      ingen                                          Efterårets vinderklasser  DPK´s efterårs VK blev afholdt i Nordjylland på Borupgaard hvor vi i vores familie havde søgt at skaffe de bedste forhold for vores jubilæumsefterårs prøver. Vi startede d.28/9 med DPK´s jubilæums-brugsklasse med en indlagt racedyst. Racedysten blev vundet af rødsetterne, bedste individuelle blev Bjerkaasens Siff ved Heidi Nørgård Jensen. Prøven blev afholdt på store stubmarker hvor det mest var agerhøns der måtte lade livet. De præmierede hunde  
DK03296/2013 B Grand's Uniq Itro Jens Hansen 2.pr.brkl  DK06304/2013 GS Nakkehages Bz Orkan  Peter Eliasen 2.pr.brkl   DK14437/2012 P Fugledes Ultra Flemming Fuglede 1.pr.brkl   DK19389/2011 IS Vilslev Kari Flemming Vilstev Knudsen 2.pr.brkl   DK10394/2014 ES Nordvestjyden's Joker Thorbjørn Riis 2.pr.brkl 
 DK14435/2012 P Fugledes Ural  Thomas Kristensen 2.pr.brkl 
 DK03265/2015 IS Bjerkaaseøns Bs-Siff  Heidi Nørgaard Jensen 2.pr.brkl*  Stemningen var hele dagen i top og alle havde en god dag.   Dagen efter d. 29/9 havde DPK sin jubilæums-efterårs VK og konkurrencen blev holdt i et strålende vejr på Borupgaard. Efter en lang dags afprøvninger blev  Astrups Rik Erik Henriksen Aarø 1.V m/CK  Fugledes Ultra  Flemming Fuglede 2.V m/CK  Fugledes Ural  Thomas Kristensen 3.V m/CK  Boelsgaards Monet  Henning Hansen 4.V  Frierfjordens Randi Jens Have 5.V  Jubilæumsåret med alle dets udfordringer og glæder var hermed slut for DPK og som en naturlig følge afsluttede vi med et 3 foldigt leve for pointeren i Danmark.    

                                                                               De fælles vinderklasse   
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Efterårets vinderklasser inden DM gik udmærket for pointeren, vi startede med den 5/10 på DJ´s VK en førstevinder ved Isa – Allan Bredsgaard. 3. vinder blev Maitresse Magic- Martin Mortensen. 4.vinder Nichollys Bess – Niels Holger Lykke og 5.vinder Astrups Via – Åge Christiansen.  På FJD´s VK d. 6/10 blev 4.vinder Boelsgårds Toxido- Tom B. Hansen. D.7/10 på DKK´s vinderklasse 6.VK Astrup Bo – Jess krag. Og på DKK´s vk samme dag på Sjælland blev 1.VK Pointmans Zeppo- Bent Pedersen.                                                          DM Og som afslutning på prøverne d.14/10 på DM blev ES Bjerndrups Zanka 1.vinder og Danmarksmester 2. vinder blev Fugledes Ultra ved undertegnede. Efterårets vinderklasser viser at vi har pointere i topklasse og vi kan være med i top – forudsat at dressuren er i orden. Det skal hermed være en opfordring til klubbens medlemmer at de i den kommende sæson giver det sidste lille nyk –dressurmæssigt således pointeren kan være hvor den bør være- nemlig i toppen af dansk hundesport 
   
                                         Championater på mark. Af jagtchampionater har vi således fået en ny idet Fugledes Ultra opnåede very good på Klubbens jubilæumsudstilling Toppen af alt er brugschampionatet, ingen opnåede dette i år. Der er dog et par stykker der er meget tæt ved.   
                                                    FJD /DJU FJD hedder nu SJD, dette er opnået efter en meget lang transformation, som ikke har været uden sværdslag. Vi har i dansk hundesport ikke før set så ambitiøs en plan sat i vandet som den vores æresmedlem Chr. Johansen her har stået i spidsen for. Jeg vil ikke her i min årsberetning komme videre ind på denne transformation, det har der vist været skrevet rigeligt om i hundepressen. Jeg vil kun ønske SJD al mulig held og lykke frem over og håbe at sportsånd og storsind vil være de fremmeste faktorer, således vi igen kan få ro og fremgang inden for jagthundesporten i Danmark 
                                                                                                      Dommerudvalget I den engelske del af dommerudvalget har vi haft udskiftning. Jeg har til udvalget foreslået mange særdeles dygtige og erfarne hundesportsfolk, men de har alle takket nej, med rigtig mange undskyldninger.  Som aspirant i dommerudvalget har vi fået formand for dansk Rødsetterklub Brian Hinge Krog.  Lad os håbe at vi også i dommerudvalget kan få ro.                                             Derby udvalget 



DANSK POINTER KLUB 
www.pointerklub.dk  

11 

Den fornemme institution dansk jagthunde derby, fungerer fint med Asger Stein som formand og kasserer. Jeg håber inderligt at Asger Stein vil fortsætte på denne post, han og hans hustru har styr på alt.                                              Nordisk samarbejde. Der har ikke været det store nordiske samarbejde i år. Men i 2020 har Finland inviteret til Nordisk Match 8-11 oktober. Nu har jeg sagt det, så håber jeg nogle af medlemmerne tager udfordringen op.  
 
                                                Årbog Årbogssamarbejdet imellem Rødsetter klubben, engelsk setter klubben og DPK er slut. DPK har til sit jubilæumsår lavet en vanvittig flot jubilæumsårbog, hvor Niels Mølgård Ovesen, Bent Olsen og mange flere har ydet rigtig meget, Birgit Basballe har så samlet det store materiale og lavet det læseværdigt. 1000 tak til jer 4 som har arbejdet nat og dag med at få dette værk til at lykkes. Jeg opfordrer hermed alle vores medlemmer til at købe jubilæumsårbogen, så har I et minde om en 100 årig periode og I støtter også Klubben med nogle kroner- det har vi brug for  
 
                                               Økonomi  DPK´s økonomi er særdeles god og stærk, præget af en stor egenkapital. Forrige år besluttede vi at hæve nogle penge til jubilæumsåret. Pengene er nu brugt, men vi har jo også haft et jubilæums år der er blevet markeret på alle fronter. Vi er i bestyrelsen utrolig stolte af hvad vi har fået lavet og gennemført.  
 
Sponsorer En vigtig del af DPK´s økonomi er sponsorater, Altdominerende af sponsorer har vi Prof dog –ved Allan Bredsgård, tak Allan for din store baglomme. Her ud over skal nævnes: Lifetime, Michaels jagt og fiskeri, Petsdirect, Poda, Hike, Royal Canin, Unik, Kromix, Terkels lystfiskeri og Lars Bæk      
Som sidste år og alle de andre år --Tak Alex fordi du holder styr på sponsorerne  
 
 
 
Hjemmesiden Hjemmesiden har levet et noget fortumlet liv og alle har mening om dette medie, desværre er der ikke mange der har indsigt eller vilje til at gå ind i arbejdet –  Men det har Birgit Basballe, hun har knoklet og arbejdet og sat adskillige af pointerklubbens medlemmers daglige liv på den anden ende. I har sikkert alle set DPK´s nye hjemmeside, den er flot, den er smart, den er informativ og den er uden sidestykke. Tusind tak til Birgit for det kæmpe arbejde hun har lavet. Skal vi ikke alle give hende et bifald   KLAP KLAP. Det er perfekt det du har lavet Birgit- tusind tak 
blomster 
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Præmie og pokaler. Jan Kock – klubbens næstformand tager sig nu af hovedparten af klubbens sølvskatte, det er ikke ligetil, vær venlig at hjælpe den rare mand. Puds pokalerne og send dem tilbage rettidigt.- tak. Allan Didriksen tager nogle af pokalerne på Vinderklasserne- tak skal du have Allan. 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.   
Afslutning  
 Jubilæumsåret 2018 har været et år uden sidestykke, hvor klubbens medlemmer har været med til at festligholde den runde fødselsdag – 100 år i den danske hundesportsverden, det er da noget. Tusind tak til jer alle som hver og en har bakket om og hjulpet med at festligholde hele året. Noget af det som skal være med til at hjælpe DPK, længere end de 100 år, og vel at mærke med succes, er vores mentorafdeling der har forårsaget at vi har fået mange unge og ambitiøse medlemmer. Vores hvalpetillæg fløj i vejret- vi går mod nye tider. DPK har altid været omstillingsparate og spil-levende. Det fortsætter vi med. Sluttelig vil jeg sige som sidste år. 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.  Tusind tak til alle, vi går imod et nyt århundrede.     
Hals vandre statuette tildeles en person som er målbevidst avler og/eller slidsom organisator, den tildeles i år naturligvis til  Chr. Johansen som i årtier har været organisator for Dansk Pointerklub og nu senest stået i spidsen for FJD´s ændring til SJD. Christian kan desværre ikke være her i dag fordi han har fået en ny hofte og kender jeg ham ret er han hurtigt tilbage og gå med hund og nok også give os andre et kærligt spark bag i. Der er ikke nogen der fortjener denne flotte statuette mere end dig, den vil pynte et år på skænken i din stue.   
 
 
Belle pokalen tildeles en person som har ydet et stort arbejde m.h.t. klubbens arrangementer, det er helt naturligt at den i år tildeles Peter Due. Peter du yder en kæmpe indsats for klubben som sekretær. Du er altid villig til at stille op som træningskoordinator, som repræsentant på div. Jagtmesser og ikke mindst som en fornem repræsentant med dine dygtige jagthunde. 
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1000 tak for din indsats- Dansk Pointerklub vil bruge dine evner i uhørt grad   
Fotopokalen uddeles til Bendt Olsen og Niels Mølgård Ovesen. Især og ikke mindst for de mange ”pletskud” til jubilæumsbogen.   
Takeseplaketten uddeles efter et pointsystem hvor den smukke udstillingshund med gode jagtegenskaber værdsættes. I år vindes den af Bendts Jono – Tom B Hansen/Anne B. Hansen   
 
Kai Ove Skovs mindepokal tildeles den engelske hund og fører der har opnået det bedste udenlandske resultat. De 5 formænd for de engelske klubber beslutter dette.  I år tildeles denne fornemme hæderspris IS Kiwi liniens Kiwi ved Jan Lorentzen. Som Svensk derbyvinder er man selvskreven til så fornem pokal.  
Ibsens Lysestager tildeles det medlem som har opnået højst præmiering med sine hunde efter en pointskala fastsat af giveren og tildeles i år  Undertegnede med Fugledes Ultra og Fugledes Chili.   (Det grønne hæderstegn)  
     
                                      Fortjenstmedalje i sølv   
 Fortjenstmedaljen i sølv uddeler vi meget sjældent. Fortjenstmedaljen i sølv er en særdeles høj hædersbevisning, som kun uddeles til personer som vier en stor del af deres liv til pointeren. Vi har i bestyrelsen besluttet at tildele fortjenstmedaljen til en person der deltager i mange prøver, lægger mange hunde til, sørger for at børn og svigerbørn deltager med hund og så er der vist kun en som vi alle tænker på. Tom B. Hansen vil du komme herop. Tom – der er ikke en person i klubben der ikke kender dig, der er ikke en person i klubben, der ikke kan lide dig, du er selvskrevet til fortjentsmedaljen i sølv. Tillykke fra os alle.                                Æresmedlem Når man skal uddele æresmedlemsskab i DPK sker det uhyre sjældent. Niels Holger Lykke generalforsamlingen for dansk pointerklub har her i 2019 besluttet at tildele dig æresmedlemsskab pga. at du altid deltager i vores prøver, du er altid i godt humør og du er frem for alt en god sportsmand. Niels Holger tak fordi du har valgt en pointer at konkurrere med, du er en pryd for jagthundesporten og det glæder mig at udnævne dig til æresmedlem i DPK. Tillykke du har virkelig fortjent det.    Traditionen tro vil jeg gerne takke dirigenten for veludført arbejde og udbringe et leve for ham, for derefter sluttelig udbringe et leve for DPK    


