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Træk af Dansk Pointer Klubs historie 

2008 – 2017 

Udvalgte placeringer i perioden 

 

År         UKK Derby DM 

2008 Takese Erika/Villy/Lovén 
18 deltagere 

GS Blackie/O.Halberg 
Pointere: 2.,4.,6.v. 

Boelsg.Paw/J. Gordon A. 
Pointere: 1., 5.v. 

2009 Fugl. Ici/Allan.Diderichsen 
8 deltagere 

Heegaards Lill/J.Hegaard 
Pointere:3.v. 

Siv/Thomas Klit 
Pointere: 2.v, 3.v. 

2010 Mørups Britta/H.ielsen.  
12 deltagere 

Vildtm.Valdemar/J.Rasm. 
Pointere: 1.,5., 6.v.  

Fugl.Juvel/ Fl.Fuglede 
 

2011 Piem.Birka/Sus.Hempel 
11 deltagere 

Astrups Feighter/A.Nissen 
Pointere: 1.v, 4.v  

HeegaardsLill/J.Heegaard 
Pointere: 3.v. 

2012  Mørups Krumme/K.Meier 
10 deltagere  

Melsg.Whitney/H.P.Claus. 
Pointere: 6.v. 

Nordv.Ciwa/Kurt Nederg. 
Pointere: 3.,4.v. 

2013 LN Point.Zeppo/B.Peters. 
6 deltagere 

Bj.Messi/Thorbjørn Riis 
Pointere 2.v. 

GS Aldo/Ole Halberg 
Pointere: 5.v. 

2014 Fugl. Tinka/P.Rafaelsen 
24 deltagere 

Oluf/Børge Sommer 
Pointere:1.,4.,5.v. 

B.Ritta/Fører Jan Nielsen 
Pointere:6.v. 

2015 Boelsg.A.Sifu/S.Olesen 
18 deltagere 

B.Tjalfe/John Madsen 
Pointere.3.,4.,5.,6.v. 

Whitney/H.P.Clausen 
Pointere:2., 3., 5.v. 

2016 Jutav.Hekla/F.Fl.Sørense 
17 deltagere. 

Niholys Bess/Tage Jessen 
Pointere: 1., 3.v. 

IS.Red G.Pepper/B.Krogh 
Pointere: 0 

2017 Fugl.Mille/Fl.Sørensen 
15 deltagere 

Otis/Tue W.Iversen 
Pointere: 3.,4.,5v. 

Tobølbj.Sus/S.Gottfredsen 
Pointere: 3, 4.v. 

 

Klubbens Årbog 2008 er i smult vande for så vidt angår økonomien, hvor man på 

imponerende vis har skaffet mange annoncører. Nok er der god økonomi, men det har nu 

ikke smittet så meget af på købelysten blandt medlemmerne. 

Hvalpetillægget er ved at være inde i en ond spiral. Dette års tillæg er kun på 77 stk, hertil 

skal lægges 4 importer 

I DPK fat startede med et velbesøgt vintermøde, hvor vi blev præsenteret for tre forskellige 

natursyn. Egon Østergaard fra DOF, Bent Rasmussen fra Kalø og Carlo Nørtoft fra 

’hundeverden’. 

Der var naturligvis nuancer mellem indlæggene, men et fællestræk var, at agerlandets 

fauna har kendt til bedre tider, og det ved ’hundefolket’ jo om nogen. 

Fællestræning om foråret i regionerne er i stadig udvikling, men man er også for alvor ved 

at komme i gang med at udsætte familieflokke af agerhøns, og glædeligt er det at 

konstatere, at det nytter. Det er alfa og omega, at kyllingerne bliver præget af moderfugle, 

så de kommer ud i terrænet som flokke med den beskyttelse, det giver. 
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Skovprøver har fire år på bagen, men det er nu ikke her DPK 

medlemmer slår deres folder 

Standkvarter for 90 års jubilæumsprøven var det smukke Tøystrup 

Gods ved Ringe. 

De gæve fynboer med Erik Danielsen i spidsen havde sat alle sejl 

til, så det var en mindeværdig prøve, hvor også mange af vores 

nordiske venner deltog. 

Jubilæumsmiddagen havde rekordstor deltagelse. Som altid i DPK 

er der en særlig aura over middagene ved Hovedprøven, Her er 

smukke traditioner, som er blevet holdt i hævd i generationer. 

Vores formand, Flemming Fuglede, var en veloplagt toastmaster 

med et glimt i øjet. 

 

Christian Johansen holdt festtalen. 

Her kom han bl.a. ind på, at kendetegnet for 

DPK DPK har været mange dygtige dressører. 

Vi har i høj grad nydt gavn af handlekraftige 

personer og bestyrelser, som gennem tiden har 

har skaffet klubben stor indflydelse i dansk 

hundesport og jagt.  

Christian ønskede, at vi igen fandt frem til solide 

avlsstammer så vi får hunde med stor 

intelligens. De finder altid vildt. Det kan vi 

fremme Ved at ved at samarbejde i Norden. 

UKK er altid et tilløbsstykke, som man virkelig 

ser frem til på Hovedprøven. 

Vel kan deltagerantallet svinge meget fra år til 

år, det har i høj grad noget med vejr og vind at 

gøre. 

Flot var det at skue hele 18 forventningsfulde 

ekvipager, som havde sølv i øjnene. 

D’herrer dommere, Søren Stærkær og Christian 

Johansen pillede konsekvent glansen af, hvis 

hundens format ikke rakte til det stærke felt. 
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UKK feltet. 

Vinderklassen. 
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Jeg var på beøg på Borupgård i jubilæumsåret 

for at høre om formandens tanker. Og visioner for 

DPK. 

Flemming er født ind i DPK og har fra barnsben 

stavret efter sin, far Knud Fuglede Jørgensen, i 

marken. I en tidlig alder fik han lov til at dressere 

på farens hunde. 

Pointeren er jagthundenes formel 1, siger han. 

Kendetegnet er en skarp næse, der tager fuglens 

kropsvitring. Pointeren har et godt temperament, 

den er dresserbar Mange er dog for tilbøjelige til 

at fokusere på standen, der jo dog kun er en lille 

del af dressuren. 

Flemming brænder for pointeren, der har givet 

ham fantastiske oplevelser, og han vil meget 

gerne give noget tilbage til klubben. Hvor vi nok 

kan konkurrere benhårdt, uden at det går ud over den gode tone og stemning. Vi har brug 

for en bredere top i dag. 

Jubilæumsåret var stort for Jørgen Gordon Andersen 

og Boelsgaards Paw. 

Ekvipagen vandt vk. på Hovedprøven, hvor Jørgen 

også fik Sølvpisken. 

I det nordjyske blev DM vundet i flotteste stil. 

 

I 2009 var vores gøren og laden i klubben på 

programmet.  

 Medlemstilgang eller mangel på samme blev 

diskuteret. Ud fra en række teser var der livlige 

gruppediskussioner.  

 Enighed om, at kommunikation via hjemmeside og i 

regioner virker. Markprøveregler var til debat. De 

danske regler er gode nok, der er engen grund til, at 

vi tilnærmer os FCI regler.  

Tilfredshed med, at Derby er rykket til foråret, dog 

ikke hos alle.. Det giver langt bedre mulighed for at 

få hundene for fugl, om end det kan give vejrmæssige problemer. 

Familieweekenden blev holdt i Ribe med Team Kruse i spidsen. Det var festligtog fornøjeligt 

og en kulinarisk nydelse. 
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I flugtskydning satte DPKs veteraner de unge hardhittere fra ESK på plads. 

 

2009 bliver svanesangen for Dansk Pointer Klubs 

selvstændige årbog. En 90- årig æra er slut. 

Det er ikke lykkedes at få en ny redaktør til at påtage sig 

opgaven Selv om medlemmerne bestemt ikke er for flittige til 

at købe Årbogen, så er økononmien god nok. 

DPK går sammen med ESK om en 

fælles Årbog med Erik Petersen 

som en særdeles aktiv redaktør. 

Årbogen er et digert værk, som 

naturligvis indeholder klubsider, 

men selvfølgelig også fællessider af 

diverse prøver. 

Her er man nu også blevet digitaliseret i tilmelding og kritikker. 

En kæmpelettelse ikke længere at skulle skrive kritikker af. 

Erik Petersen har i den første udgave lavet et flot avlsregister 

over DPKs elitehunde 1944 – 2010. Imponerende! 

På vintermøder har vi flere år dygtige dressører fra andre klubber til at fortælle om deres 

metoder. Thomas Klit fortalte om krav og kontrakt og naturlige anlæg. Hundens effektivitet 
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øges ved praktisk jagt. Vi kan godt lære af udlandet om søgsmønster og absolutte krav om 

effektivitet, så snart snoren er sluppet. 

DPK opretter en sædbank med Laust Nørskov som tovholder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 var året, hvor vi vandt både Derby og DM. 

Valdemar var en ganger af rang, det så jeg bl.a. på Hovedprøven, hvor han ’tog selv’, så 

75-årige Jens Rasmussen, der var dårligt gående, 

blev ’sat af.’ 

På årets derby var han kommet i små sko, og så gik 

det flot over stok og sten.  

Da sejren var kommet i hus blev han båret i guldstol 

af Poul Vestervang og Ole Schmidt.  

Sådan er hundesporten, når den er bedst. 

Jeg kommer uvilkårligt til at tænke på den herlige 

fortælling om ”Knorten” og den lille himmerlandske 

skomager. Den er beskrevet i den første artikel om 

DPKs historie. 

Ikke alle i pointerklubben er begejstrede for 

forårsderby. Det giver trængsel i en i forvejen 

stopfyldt kalender med markprøver. Og vinteren vil altid være dark horse. 
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I derbysammenhæng hænger placeringerne pænt sammen for pointeren. 

                    2011                                                                            2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Alex Nissen/Astrups Feighter derbyvinder.                 Børge Sommer/Oluf derbyvinder.                                            

                           2016 

Alle hundene, der her er vist, er stortgående og går 

i prima stil. 

Nævnte egenskaber er jo pointerens adelsmærke. 

I DM sammenhæng er det tørkeår i forhold til 

tidligere tiders meritter af pointere. 

Der er nok ingen tvivl om, at det ’halter’ med 

dressuren. Mange hæderkronede og dygtige 

dressører er ikke mere, og det har ikke kun sat sig 

spor i marken, men så sandelig også i avlen. 

 Fyn var i forne tider et mekka. I dag er der vel 

mindre end en håndfuld avlere der og på Sjælland 

endnu færre. 

Det er, som om avlen stritter i mange retninger. 

Nogle hælder til, at man skal ty til Norden for at 

hente fornyelse i sin avl, andre tyr til Sydeuropa. Det er selvsagt en trossag, hvor man 

føler sig bedst hjulpet. 

Visseligt er det, at en ”Assynt Tom” type ikke er i sigte pt. 
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I 2015 var er Nordisk Match på Schackenborg. Det var en flot prøve på flotte terræner. 

Som altid på disse matcher var der en god stemning dagen igennem. 

Norge vandt matchen foran Sverige, Danmark og Finland. 
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I 2014 bliver årbogen udvidet, da Irsk Setterklub kommer med i den. 

Der er selvsagt en del fællesstof foruden de respektive klubbers egne sider, men bogen er 

en diger sag på 461 sider. 

Selv on hvalpetillægget ikke er prangende, så synes jeg, at det er imponerende, at der 

fortsat er mange hunde med i UKK. Det er så afgjort lørdagens publikumshit at se den og 

’kloge’ i de nye stjerner, som måtte være på vej. 

Vores klub er så heldige, at vi får stadig flere piger, der går med pointere.  

Deres glade smil og begejstring er smittende, men man skal nu ikke tage fejl af, at de 

samtidig er benhårde og dygtige konkurrenter. 

På det seneste har nogle af dem taget fat i mentorordningen for nye hundeførere med stor 

succes. Samme ordning er godt på vej til at blive et brohoved for DPK. 

At få fat i nye hundeførere og hjælpe dem på vej er jo så afgjort en opgave, alle 

medlemmer må tage på sig. At nogle så har større talent og tid og vilje til at tage fat er 

givet. Mentorerne er nogle af dem. De brænder for sagen. 

Problemer med vigende hvalpetal er ikke kun et problem i DPK. Alle stående huneklubber 

oplever det samme i større eller mindre grad. 

Vi har måske nok givet ændrede jagtformer skylden. Man går ikke længere på jagt, man 

står, og så er drivende hunde sagen. 
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Og er jægerne da blevet mere dovne – måske, men sagen er jo, at der ikke er ret meget at 

gå efter på store ensartede marker. 

Biodiversiteten er ikke, hvad den har været – da den var god, tog ingen sådan et ord i 

munden. Der gøres meget for at rette op på mangler, om det lykkes må tiden vise. Den 

stående hund vil få vind i hårene, hvis det sker. 

I denne periode er antallet af markprøver og brugsprøver vokset støt blandt Tordenskjolds 

soldater. 

For brugsprøvers vedkommende blev det en afgørende forskel, at man splittede de store 

prøver op, så der fx kun var et enkelt hold på en prøve. Det gav muligheder for bedre 

terræn. 

Engang var det sådan, at DM var årets sidste markprøve, det har også ændret sig, så man 

nu fortsat holder kvalitetsprøver hen i oktober/november 

Førhen talte man med alvor i stemmen om, at det var en uskik at holde prøver på 

hverdage, den snak er helt forstummet. 

I 2016 var der VM i Nordjylland Det danske hold bestod udelukkende af pointere efter 

kvalifikationsprøver: Børge Sommer, Martin Mortensen, Jens Have og Lasse Weberg. 

Desværre var der et herrens vejr under prøven, som ikke gik danskernes vej, men der var 

atter mulighed for at se internationale regler i praksis. 

Der er blevet eksperimenteret med at afholde prøver efter de internationale regler – altså 

hvor hundene går på et hold hele dagen med fast sliptid. Her ses et hold fra en testprøve 

ved Tvis, som Carlo Nørtoft afholdt. 
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Disse prøver bed sig ikke fast. Bl.a. var det et krav, at der skulle trækkes lod til et andet 

heat, og det kolliderede jo netop med, at FCI prøver ikke har denne regel. 

I perioden er der hubertusprøver.  

Også her er Flemming Sørensen i sit es og i forreste 

række ved præmiebordet. 

Hubertusprøver afholdes ikke officielt som parsøg, selv 

om bretonklubben ganske vist gjorde det og også 

lokkede de andre engelske klubber med på den galej. 

Disse prøver er nu gået i sig selv igen. 

Fælles markprøveregler diskuteres livligt mand og 

mand imellem, nu og da kommer der en opdatering, 

men grundlæggende ligger regelsættet fast, og det er 

for såvidt godt, så man ved, hvad man har at rette sig 

efter. Og alle kender jo trods alt de første bogstaver i 

alfabetet og de første tal. 

 Nuvel, det hænder, at dommerne kløjs i det, men de 

nyder heldigvis stadig respekt i hundekredse. 

 

FJDs eller nu SJDs udstillingsflagskib iVissenbjerg har kendt til bedre tider over en bred 

kam. 

En af grundene i vores klub er, at der også er udstilling på sommermøderne, der fortsat er 

populære og afholdes rundt omkring på Fyn og i Jylland. 

Vi har kønne hunde i vores klub i disse år at dømme ud fra præmieringen. 

Jeg synes nok at Excellent præmien sidder lidt løst. Hvis en hund ikke holder mål efter 

pointerens standard bør den ikke kunne få toppræmieringen, men må rykke en tak ned. 

Her burde bestyrelsen gribe ind og præcisere, at vores hunde skal holde mål for at komme 

til tops på bænken. 

Der er store udsving i hvalpetillægget. I 2016 lægges 70 til, i 2017 er tillægget kun 23. 

Flere har spurgt forgæves efter en hvalp og det er uheldigt. skriver Carlo Nørtoft i sine 

avlsbetragtninger. 

2017 bliver svanesangen for den fælles årbog for DPK, ES og IS. Efterspørgslen står ikke 

mål med anstrengelserne i det store redigeringsarbejde. Det er brandærgerligt. En bog 

lever i generationer, facebook er flygtig som vinden historisk set, og hjemmesiden kender 

vi vel ikke helt validiteten af i et historisk perspektiv. 
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PS! 

Så nåede jeg dog endelig i mål med at skrive min version af DPKs historie. Jeg har måttet 

tage tilløb nogle gange for at få skrevet om det sidste tiår. Velrettede spark fra Birgit 

Basballe har hjulpet mig på vej. 

Vi har en prægtig klub med en unik historie, som er værd at huske på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Man møder medlemmer, hvis dedikation for pointeren er uden lige, hvadenten de fortæller 

om oplevelser med deres hunde, om prøver, om gamle venner, om dengang ”det var lige 

ved. Jeg manglede bare et lille stykke, før jeg var oppe ved hunden. Og ved du hvad, 80 

år er jo ingen alder. ” 
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Og hvad nu med fremtiden? Vil DPK gå ind i det næste århundrede mere eller mindre 

historieløs. Vi har en utrolig flot hjemmeside, den rummer uendelig mange muligheder. 

Men vil folk/medlemmerne bruge den? Det er så let at skrive om egne fortræffeligheder på 

den flygtige facebook, lidt mere besværligt at skrive til hjemmesiden, hvor der dog er 

mulighed for at gemme ting. 

Jeg har min tvivl om, at hjemmesiden i den nuværende form kan løfte vores klubs historie 

fremover. Jeg håber det, men i givet fald må der ske nogle ændringer. 
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