
 Dansk Pointer Klubs Generalforsamling 2022 

D: 18. marts på DPK hovedprøve på Vissenbjerg  

 Referat:  Generalforsamlingen blev bakket op af 37 medlemmer. 

1.    Valg af stemmetællere 
  Tom B Hansen og Jens Have 

2.    Valg af dirigent 
  Erik Juhl 

3.    Formandens beretning for Dansk Pointerklub 2021 
Mindeord for bortgåede medlemmer som indledning på Generalforsamlingen. 

Beretning for Dansk Pointerklub 2021 

Endelig endelig kan vi få lov til at holde en ordentlig hovedprøve i DPK. 2 år med corona i 
Danmark har været utroligt forstyrrende for vores klubliv og ikke mindst samværet med gode 

hundevenner.  

Vi er nu på den rigtige vej, desværre kan jeg ikke berette om det helt store år for pointeren, 
men vi er i gang og det er det vigtigste.  

De 2 store prøver i Danmark – dansk jagthundederby og DM blev afviklet forsvarligt. 

Derbyet var igen flyttet til efterårssæsonen og var igen flyttet til det Nordjyske, centreret om 
min bopæl. 

Vinderen blev Tobøllbjergs Sara, en fantastisk godt gående engelsk setter med vildfinderevne 
helt i top. I tilgift blev 2 kuldsøskende også placeret, man må sige at engelsk setterklubs 

formand Allan Nissen har ramt en guldåre- godt gået. 

Vi fik en pointer placeret – Astrups Allie som nummer 4. ejer og fører Carsten Trærup, 
opdrætter Åge Christiansen. En særdeles godtgående hund, med en flot stil, men med en del 

dressurmæssige brister. 

DM 

Gav 2 placerede – 4. vinder Isa ved Allan Bredsgård og 6.vinder, spurvfugldalens Teddy ved 
Martin Mortensen. Tillykke til de dygtige førere. DM mester blev Heidi Nørgård Jensen med Siff 

Jeg var ikke selv tilstede, men har fået fortalt at sejren var særdeles overbevisende. Siff er 
dresseret til mindste detalje- tillykke til det dygtige par. 



                                            Vintermøde 

Vintermødet blev aflyst –ligesom alt andet.                                           

  

                                            Træningsture 

Vi har i klubben dygtige bærende medlemmer som år efter år afholder træningsture. I 21 
måtte de give fortabt til coronaen. 

                                            Derby 

Årets Derby har jeg gjort lidt rede for i indledningen og jeg synes at vi i DPK kan være stolte af 
at vi kunne afholde denne store prøve om efteråret. Vi drog ud med 7 hold på 1. dagen og 
havde næsten 20 hunde med godkendte fugle situationer. Da undertegnede skulle være 
ordførende dommer forlangte jeg, at jeg kun ville have tophunde med på andendagen. 10 
hunde blev taget med og vi fik dem alle afprøvet 3 gange på andendagen. Både i regnvejr i 
første slip og i solskin i matchningen. Tak til mine meddommere for en god gennemprøvning af 
hundene således at placeringen faldt nemt. Igen et tillykke til Engelsk setterklub med vinderen 
Tobøllbjergs Sara v. Henrik Larsen og igen et tillykke til ejeren af Astrups Allie – Carsten 
Trærup. 

                                   Forårets vinderklasser 

Forårets vinderklasser blev en tynd kop the, vi havde kun en første vinder – Spurvfugldalens 
Teddy- tillykke med det. En 3. vinder – Fugledes Bird, en 5. vinder Astrups Bion do og sluttelig 
en 6. vinder – fugledes Alma. 

                              

                                         Hovedprøve 



DPK´s hovedprøve blev afholdt i stærkt beskåret tilstand ved Holbæk- 26-27-28 marts. Der 
blev ikke uddelt pokaler, der blev ikke afholdt festmiddag, men vi prøvede efter bedste evne at 
festligholde årets største begivenhed. Vi sad på værelser og gange og nød medbragt mad og 
drak medbragt vin ☺- for ikke at glemme gin. Det var faktisk meget hyggeligt, men også 
meget anderledes, man kan vel sige at – ”nød lærer nøgen kvinde at spinde”. 

Fredag –lørdag afholdt vi kvalitetsprøver rundt omkring i  kongeriget uden matchninger og 
derfor uden at få uddelt de mange fine priser der er i klubben, vi afholdt disse hold på 
særdeles fine terræner, fint besat med vildt, vi måtte sommetider køre langt, men det gør ikke 
noget når det vi kører efter er godt.  

Søndag afholdt vi så vinderklasse omkring Holbæk, det var så antiklimakset, vi blev 
præsenteret for terræner, hvor der var meget svagt med vildt. De stakkels 3 dommere 
kæmpede hvad de kunne, men på trods af ihærdighed var det umuligt at placere blot en hund. 

Vi måtte konstatere at for første gang, i en over 100 årig historie, kunne DPK ikke finde en 
placeringsværdig ekvipage. 

DPK´s bestyrelse beklager det hændte, men vi var blevet lovet terræner af sædvanlig 
beskaffenhed. Vi arbejder nu med at finde bedre terræner på Sjælland til næste gang og lad os 
alle lade hændelsen gå i glemmebogen. 

Lørdag i UKK  

-------------------------------------------------  

 

                                         Forårs mesterskabs prøven 

1. Vinder med CK B Louis v Allan Rasmussen 

2. Vinder med CK IS Vilslevs Nemo v Erling Wagner Christensen 

3. Vinder med CK ES Tobølbjergs Noughty v Thomas Dahl Klit 

4. Vinder IS Irish Power Games Adeen v Ole Emde Schmidt 

5. Vinder P Spurvefugldalen Teddy v Martin Mortensen 

Spurvfulgdalens Teddy v. Martin Mortensen – Tillykke til alle 

                                           Skovprøver. 



                                          Udstilling 

Familiedagens udstilling viste rigtig mange kønne pointere. En ny dommer blev i år brugt på 
vores familiedags udstilling-Winnie B. Larsen 

Vi så her et godt blik for både det smukke, men også det arbejdsmæssige på en pointer. 
Pointeren er en arbejdshund og bevæg apperatet skal være helt i top- vinkler, poter og 
muskler skal være veltrimmede. Det bliver ikke sidste gang at Winnie B Larsen bliver inviteret 
til DKP´s udstilling. 

Resultatet blev: 

Brugshundeklasse – hanner 
Excellent  CK 1.BHK CERT BIR Choko f. Knud Nielsen 
Excellent Fugledes Duke f. Flemming Fuglede 

Brugshundeklasse – tæver 
Excellent CK 3.BTK CERT Joyce des Hauteurs de Liane f. Keld Nielsen 
Very good Fugledes Bird f. Annette Fuglede 
Very good Krogsøgård’s Guel Sia f. Peter Due 

Fra venstre: Stenmarkens C Phil – Jes Krag – Bedste junior Han 

Choko – Knud Nielsen – Bedst i Brugsklasse og BIR -  

Jouce des Hauteurs de Liane – Keld Nielsen bedste Brugsklasse tæve og ny Udstillings champion 

Lady – Keld Nielsen bedste junior tæve og junior hund, BIM 

Astrup’s Tina – Søren Blaabjerg bedste Brugsklasse tæve. 

På Vissenbjerg udstillingenplacerede følgende pointere sig : 

SJD: Vissenbjerg 

Åbenklasse hanner: 

Boelsgaard’s M Sejr ved Tom og Anne Boelsgaard – Excellent CK 1.BHK BIR 



Brugsklasse hanner: 

Choko ved Knud Nielsen – Excellent CK 2. BHK CERT 
Otis du Bois de la Hulaine ved Tonny Tromborg – Very Good 

Junior klasse tæver: 

Spurvfugldalens Vixi ved Anne Boelsgaard – Very Good 
Bredsgaard’s Diana ved Allan Bredsgaard – Excellent 

Året har bragt en udstillings champ- Choko ved Knud Nielsen – et stort tillykke fra os alle. 

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 på Djursland. Familie weekenden har bestået i 25 år og 
er blevet en vigtig del af vores klubliv.  Desværre måtte vi aflyse i 20 hvor Børge Sommer 
og alle hans dygtige hjælpere ville afholde jubilæumsudstilling i 21 lykkedes det. Først 
afholdte vi fredag aften klubbens generalforsamling Vi var stærkt pressede af EM i fodbold- 
vores storskærm var stillet an, klaphatte fundet frem og balloner blæst op, øllet sat på køl. 

Vi havde en rolig generalforsamling med Alex Nissen som myndig ordstyrer. Vi besluttede 
ikke epokegørende ting, men håbede blot at vi kunne få lov til at fortsætte klubbens 
aktiviteter uden pres fra Corona. Børge Sommer og hele hans dygtige team havde ordnet 
alt til mindste detalje. Vi have apporteringsprøve, Udstilling og vi havde frem for alt nogle 
meget hyggelige dage i hinandens selskab.  Det fællesskab havde vi savnet. Tak til det 
dygtige team på Djursland, for nogle dejlige dage i fantastisk vejr. I år holder vi vores 
familieweekend på Fyn- husk at bakke op 

                                            Int. markprøver. 

Flemming Sørensen og Heide Nørgård tog sammen sydpå til internationale prøver i flere 
dage. I Sydeuropa forlanger man veldresserede hunde, der er ikke plads til små fejl. 
Begge klarede sig rigtig godt. 



                                       Efterårets vinderklasser 

DPK´s efterårs VK  blev afholdt på Djursland under ledelse af klubbens æresmedlem Børge 
Sommer. Man bliver altid fyrsteligt modtaget når der er arrangementer på Djursland og her i 
corona tiden har man på Djursland virkelig lagt sig i selen og sørget for at DPK har følt sig 
velkommen. 

Erling Clausen var ordførende dommer og som sædvanlig særdeles kompetent og dygtig til at 
afvikle en stor prøve. Vi havde den glæde at se at klubbens tidligere formand og æresmedlem 
Christian Johansen, var helt oppe og kæmpe om guldet. Resultatet blev som følger: 

  

1. vinder CK: Martin Mortensen med Spurvfugldalens Teddy. 

2. vinder CK: Christian Johansen med Astrup´s Loke (Denne DPK Vkl. var æresmedlem og 
tidligere formands sidste Vinderklasse, udtalte Kristian fra podiet, det er da at slutte på 
toppen.) 

3. vinder CK: Allan Bredsgaard med Isa 

4. vinder: Flemming Fuglede Jørgensen med Fugledes Duke. 

5. vinder: Bent Pedersen med Riff. 

6. vinder: Flemming Fuglede Jørgensen med Fugledes Bird. 

Sammen med DPK´s efterårs vk afviklede vi årets UKK idet forårets hovedprøve ikke havde 
levnet os muligheden. 

Kvindelige hundeførere er jo ikke dem der normalt er flest af , men i år var finalen i mellem 2 
usædvanlig dygtige og kompetente kvinder. 

Efter en lang finale ned i mod publikum blev resultatet flg.: 

1. UKK: Winnie B. Larsen med Stenmarkens C. Nova 

2. UKK: Ingrid Kristiane Waarøe med Raketten Liv  

Altså nr. 2 i UKK kvindelig fører fra det høje nord  

Og nr. 1 og UKK vinder vores kvindelige dommer på sommerens udstilling 



                                       

                                       De fælles vinderklasse 

På efterårets samlede vinderklasser gik det mildest talt dårligt, vi havde kun en første 
vinder med fugledes Chack v. Flemming Sørensen. På SJD i Assens blev Benndt´s Jodi 
5.vinder v. Erik Winkler og sluttelig var der 2 placeringer til DM-med 4 vinder Isa v. Allan 
Bredsgård og 6.vinder Spurvfugldalens Teddy v. Martin Mortensen. Tillykke til alle. Vi skal 
huske at glæde os over dem det går godt for og alle stramme os an så vi forhåbentlig kan 
få flere placerede fremover. 

                                                       DM 

Er kommenteret tidligere 

                                         Championater på mark. 

                                                    FJD /DJU 

Organisatorisk er dansk hundesport nu samlet i SJD med engelsk setter klubs formand 
Allan Nissen som formand for den engelske gruppe og Ole Dahl Madsen som sekretær. Det 
nyeste er nu at Jægerforbundet har stoppet med sine aktiviteter inden for de stående 
hunde. Ak ja det var vel næsten forventeligt, det eneste man tilsyneladende interesserer 
sig for i jagtforeningen er kuglejagt og når det gælder hunde, kun apporterende hunde. 

Nu er det mere nødvendig end nogensinde at SJD kommer ind i en velfungerende gænge 
og jeg skal garantere for at vi i den engelske gruppe gør hvad vi kan. Vi har fuldkommen 
afstemte interesser og markedsfører dem efter bedste evne. Vi krydser fingre for at SJD 
kommer i en velfungerende fremdrift. 



                                                       

                                              Dommerudvalget 

I dommerudvalget er Svend Åge Vad formand og har Brian Hinge Krog som bisidder i den 
engelske del. 

Svend Åge Vad har meddelt at han nu har udført tjeneste i 9 år for dansk jagthundesport 
og vil stoppe- det er forståeligt og DPK kipper med flaget og siger tak for en fornem 
indsats. Brian Hinge Krog stopper også og stopper ligeledes med sin dommergerning til 
april. 

Vi skal således have fundet nye medlemmer til dommerudvalget fra den engelske gruppe. 
Sidste gang vi havde brug for nye medlemmer brugte jeg meget tid med at finde og 
efterfølgende pege på værdige medlemmer til dommerudvalget. Jeg havde ikke meget 
held med mit forehavende, mon det bliver meget bedre denne gang ??? 

Antallet af dommere i DK er mere end halveret og det er tvingende nødvendigt at vi får 
flere dommere på banen. Hvis ikke der snart sker noget antalsmæssigt i dommerstanden 
er jeg bange for at vi står overfor aflysning af prøver. 

                                           Derby udvalget 

Den fornemme institution dansk jagthunde derby, fungerer fint med undertegnede som 
formand og Asger Stein som kasserer og sekretær. Jeg håber inderligt at Asger Stein vil 
fortsætte på denne post, han og hans hustru har styr på alt. 

  

                                           Nordisk samarbejde. 

Endelig lykkedes det at få afviklet Nordisk Match i 2021. 

Sidst i oktober drog Allan Bredsgaard, Alex Nissen og f. Klaus Olesen afsted med Jens 
Bang som indpisker og holdleder. Efter nogle spændende dage i det Finske vandt Danmark 
med hundene Bredsgaards Diana og Top Point Ginn  –Astrups Midi –
Spurvefugldalens Quincy. Nordisk pointer match 2021. Oven i købet var Allan 
Bredsgård – Diana i kamp om individuel bedste hund og efter sigende var ekvipagen kun 
en hårsbredde fra at vinde den individuelle titel. 

 Tusind tak til jer garvede pointerklubmedlemmer fordi I tog tiden, investerede pengene og 
præsenterede den danske pointer så langt mod nord. 



Vinder af Nordisk Match 2021, Danmark 
2. vinder Finland 
3. vinder Sverige 
Det Danske hold: 
Bredsgaards Diana og Top Point Ginn  – e/f  Allan Bredsgaard 
Astrups Midi – e/f Alex Nissen 
Spurvefugldalens Quincy – e. Lasse Weberg – f. Klaus Olesen 

                                                Årbog 

Årbogsarbejdet i DPK er drevet af et fantastisk engagement- vores årbogsredaktør Birgit 
Basballe, er fantastisk og vi kan i DPK ikke takke hende nok for hendes initiativ. DPK´s 
bestyrelse vil støtte Birgit alt det vi kan, men det er et hårdt job og vi medlemmer skal 
hjælpe Birgit med at få arbejdet lavet. 

                                              Økonomi 

DPK´s økonomi er særdeles god og stærk, præget af en stor egenkapital. 

I disse Corona år har det lykkedes DPK at bevare og styrke sin egenkapital, vi har en 
fantastisk kasser som ikke er til at drive penge ud af.- tusind tak til Anny Didriksen fordi hun 
holder styr på vores økonomi 

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 

 Det har Birgit Basballe, knoklet og arbejdet med og sat adskillige af pointerklubbens 
medlemmers daglige liv på den anden ende. I benytter sikkert  DPK´s 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 

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. 

. 

På udstillingssiden er det nu lykkedes os at få en  ny skatmester – Laust Nørskov- tusind tak 
Laust fordi du har påtaget dig opgaven. Det er ikke nok at have viljen, man skal også have 
evnen og indsigt i udstillings verdenen for hund. DPK vil gerne hermed sige dig tak for at have 
taget arbejdshandskerne på. 

  

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 

2021 

2021 har været et år med blandede bolsjer, pointerentusiaster har måske været lidt 
coronaramte. 

Vi starter nu på en frisk og vil naturligvis gøre os gældende på de store markprøver og store 
udstillinger. DPK har en lang og stærk historie, det er gået op og det er gået ned, men vi har 
altid vundet fodfæste og initiativ igen 

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 Pointer år. 

Kommentarer til beretningen: 

Tom B. Skal vi melde os ud af DJ? Fl. F Har meldt sig ud. 

Flemming Sørensen: kommentarer til beretningen især med opfordring til at blive 
dommere, og til at medlemmer støtter Årbogen. 

Beretningen enstemmigt godkendt. 

4.    Fremlæggelse af regnskab 
Anny fremlægger et regnskab med overskud på godt 5633,-kr på baggrund af en 
omsætning på godt 150.000. Formuen er intakt og lidt forøget med over 
500.000.- kr 

  

5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år 
Flemming Fuglede og Anne Hansen er enstemmigt genvalgt. 

  

6.    Valg af bestyrelses suppleanter for 1 år 
Anny Didriksen genvalgt og Jan Stokbæk er nyvalgt enstemmigt. 

  

7.    Valg af regions repræsentanter for 3 år til Region 1,2&3 
 Valgt blev: 

      I.  Jes Kragh & Henrik Christensen blev genvalgt 

      II. Erik Aarø & Børge Sommer blev genvalgt 

      III. Allan Bredsgård genvalgt og Jan Stokbæk nyvalgt 

8.    Valg af revisorer for 1 år 
Genvalgt er Jens Foldager og Jens Have 

9.    Forslag fra medlemmerne:  Ingen forslag indsendt. 



  

10. Eventuelt: 
Hans Nielsen foreslår at der trykkes årbøger, så alle medlemmer får en med er 
lille kontigentforhøjelse. Bestyrelsen tager ideen med i det kommende arbejde. 

Alex Nissen sætter spørgsmål til interessen for at skabe årbogen. Peter Due 
bakker op om den tanke. 

Er resultaterne det bærende interessefelt for køberne? Allan Bredsgaard sætter 
årbogen som vigtig for at få overblik over avlsmateriale udfra resultaterne. 

Herefter en afsluttende tak til generalforsamlingen og de valgte. 

Og uddeling af pokaler: 

Halds vandre statuette for et stort arbejde for DPK ikkemindst årets hovedprøve: 
Alex Nissen 

Tak til Poul Fugl for en kæmpe gave i formm af en stor samling sølvtøj. 

Fotopokalen tildeles Jan Stokbæk med ”Pointer i solen” 

Takese plaketter til den smukke udstillingshund: Bredsgaards Diane og Allan 
Bredsgaard 

Kaj Åge Skovs mindepokal, bedste udenlandske resultater; Bredsgaards Diane og 
Allan Bredsgaard 

Ibsens Lysestager for bedste hund: Spurvfugldalens Teddy med Martin Mortensen 

Forsamlingen vælger enstemmigt at udnævne Svend Buchhave til æresmedlem. 

Trantemøllen er standpladsfor familieweekend 2022. 

Bestyrelsesmøde med konstituering efterfølgende Generalforsamlingen. 

Bestyrelsen konstituerede sig med samme poster som foregående. 

Formand: Flemming Fuglede Jørgensen 

Næstformand: Jan Kock 

Kasserer: Anny Diederichsen 

Sekretær: Peter Due 

Udstilling: Anne Boelsgaard 

Prøver: Steffen Olesen 




