
INVITATION 
Dansk Pointer Klub afholder hovedprøve den 3. 4. og 5. april 2020.  
Prøven afvikles med udgangspunkt fra Hotel Strandparken i Holbæk. 

PROGRAM 

Fredag den 3. april afholdes unghunde- og åben klasse. Alle engelske racer kan starte og 
er meget velkomne. 
Klokken 18:00 serveres dagens ret på standkvarteret. Klokken 20:00 afholdes klubbens or-
dinære generalforsamling på standkvarteret. 

Lørdag den 4. april afholdes unghunde- og åben klasse, hvor alle engelske racer kan star-
te og er meget velkomne. Ligeledes afholdes klubbens UKK for pointere. For deltagelse i 
UKK gælder regelsættet, som kan findes på klubbens hjemmeside. 
Klokken ca 16:00 afholdes matchning for alle pointere med 1. præmie i UK og ÅK under de 
to første prøvedage. 

Klokken 19:00 afholdes klubbens festmiddag på standkvarteret, hvor vi håber mange vil del-
tage.

Søndag den 5. april afvikles unghunde- og åben klasse, hvor alle engelske racer kan star-
te og er velkomne. Desuden afvikles klubbens internationale vinderklasse for pointere, hvor 
der er mulighed for at opnå CACIT.   

Vi håber, at rigtig mange vil møde op på prøven, hvor alle engelske racer er meget vel-

komne til at deltage i unghunde og åben klasse alle tre dage.  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https://www.pointerklub.dk/proeveregler/


VIGTIGE DATOER OG INFO 

Tilmelding af hunde til prøven skal ske via Hundeweb. Sidste tilmeldingsfrist  
tirsdag den 17. marts 2020

Bestilling af forplejning sker via hjemmesiden her: Online bestilling. Din bestilling  
af forplejning sammen med betalingen skal være Anny Diederichsen i hænde senest  
tirsdag den 17. marts 2020

Bestilling af værelser til overnatning på standkvarteret Hotel Strandparken, skal 
ske direkte til Hotel Strandparken – telefon: 59 43 06 16

Spørgsmål til forplejning kontakt Anny Diederichsen på mail: 
stenmarken@email.dk

Spørgsmål til tilmelding kontakt Steffen Godthaab Olesen:  
don_olesen@hotmail.com  – telefon: 91 89 42 71 

Frist for forslag fra medlemmer der skal behandles på generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest 1. februar, 2020

Vi glæder os til at se jer alle fra ind- og udland og til årets hovedprøve 2020. 

De bedste hilsner  
Dansk Pointer Klubs bestyrelse 

_________________________________________________________  

Hold øje med hjemmesiden pointerklub.dk og Facebook for mere info.
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GENERALFORSAMLING 
Dansk Pointer Klubs ordinære generalforsamling. 
Fredag den 3. april 2020 kl. 20.00 på standkvarteret,  
Hotel Strandgården, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk. 

DAGSORDEN 

1. Valg af 3 stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning for klubbens virke i 2019

4. Fremlæggelse af regnskabet for 2019

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år. På valg er Steffen Godthaab Olesen 

6. Valg af to bestyrelses suppleanter

7. Valg af to regionsmedlemmer. På valg er: Jeff Nielsen og Svend Buchhave

8. Valg af to revisorer. På valg er: Jens Have og Jens Foldager 

9. Forslag fra medlemmer, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være forman-
den i hænde senest 1. februar, 2020

10. 10. Eventuelt

Vi håber på, at mange– også nye medlemmer møder talstærkt op til  
Dansk Pointer Klubs ordinære generalforsamling 2020. 

_________________________________________________________ 

Læs Love, regler, proportioner og fundatser for Dansk Pointer Klub
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