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Referat fra DPK Vintermøde, Fredericia 18. januar 2020 
 
Efter formand Flemmings korte indledning med betragninger over vores gode klub og det fine fremmøde (35), 

kom 1. indlægsholder til orde. 

 

Emnet var hundedressur og vindermentalitet.  

Jesper Brahe der med sine Spaniels er den mest vindende i Danmark, delte af sine erfaringer og metoder om 

dressur og mentalitet. 

 

Det blev et interessant og tankevækkende indlæg. 

I hans dressur er det væsentligste for hundeføreren, at tænke og handle konsekvent over aldrig at få konflikt 

med sin hund.  

 

Aldrig at give mulighed for at hunden ikke forstår ham eller ”bliver ulydig”. 

Så vil hunden i fuld u-svigtet tillid følge hans føring af hunden og sætte ham højest af alt det vigtige i dens liv. 

I praksis er det at hundens ”sit” kommando er opmærksomhed på det næste føreren gerne vil have der skal ske. 

Det er ikke en straf, men signal til samarbejde. 

Vi kom i mange retninger med gode spørgsmål fra de fremmødte, og der var ikke højlydte protester på en noget 

anderledes hundetræning og opfattelse af hundens samarbejdende psyke, end den hundetræning jeg har mødt 

tidligere. 

 

En anden pointe var aldrig at træne hund som pligt, men kun af lyst, og ikke hver dag. Også nye tanker i forhold 

til noget af det jeg har mødt tidligere. 

En tredje pointe var ikke at skælde hunden ud, da fejlen altid ligger hos hundeføreren. (Det ligger i 1. pointe med 

at konflikter skal undgås og altid er hundeførerens ansvar. 

Og således fortsatte en fin indføring i tanker om hundearbejde fra en der har succes med det…. 

 

Herefter fulgte et oplæg om fantastisk hunde fotografering.  

Henrik Kastenskov viste og fortalt om, hvordan vi kan tage rigtig gode fotos af vores hunde og oplevelser med 

dem, til gavn for dig selv og for DPK. 

 

Det var en fin indføring i det svære men også enkle, at få et godt billede af hunden. 

Fif og tanker om skygge blev delt sammen med forslag til indkøb af AP og linser til telefon, og 

behandlingsprogrammer. 
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Godt at vide at 35 medlemmer nu er klædt på til at få gode billeder til egen og hjemmeside gavn. 

 

Se billeder fra Vintermødet her >> 

 

Efter den gode biksemad havde vi et kort oplæg ved Alex Nissen som ønsker et godt skriftligt materiale til at 

fylde Jagthunden”, som Alex har overtager redaktionen af, efter Bent Olsen fine arbejde gennem mange år.  

 

Herefter var der flere korte indlæg om konkrete ønsker til arbejdet med Pointeren. 

 

Endeligt kom der også en kort diskussion om DJ´s manglende interesse for vores arbejde og synspunkter. 

Det medførte et konstruktivt forslag om at invitere Jens Venø og Niels Søndergård og måske hundeudvalgs 

formanden, som oplægsholdere til næste års Vintermøde under en titel som:  

”Hvad vil DJ gerne gøre for jagt, avl og prøver af stående hunde og hvad kan DPK gøre for DJ. Der er jo et 

gammels slogan om ”Ingen jagt uden hund” Hvor det så ellers kommer fra? 

 

Tak for en god og positiv dag kære Pointerfolk. 

 

Ref: Peter Due 

https://www.pointerklub.dk/stemningsbilleder-fra-et-positivt-vintermoede/

