
                                                                                                                                                                                                                                             

 

Dansk Pointer Klubs Jubilæumshovedprøve 2018 

Dansk Pointer Klub kan i år fejre 100 års jubilæum. Den første store begivenhed er 
klubbens jubilæumsprøve & hovedprøve. Denne afholdes i dagene 3.-4.og-5.april 

på Sjælland ved Holbæk og 6.-7.og-8.april ved Vissenbjerg på Fyn.   

Vi håber, at rigtig mange vi komme og deltage, samt være med til at fejre denne store 
begivenhed for Dansk Pointer Klub. 

Standkvarter de første tre dage er Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk – se 
mere på www.hotelstrandparken.dk  

Programmet for prøven er som følger: 

Tirsdag den 3. april (Holbæk):  
Uofficielt Unghunde Grandprix for alle engelske racer, hvor alle hunde som er startberettiget på 
Jagthundederby i 2018 og 2019 kan tilmelde sig. 
Der bliver ligeledes mulighed for tilmelde sig anderkendt prøve i unghunde & åben klasse for 
engelske racer.  

Tirsdag aften er der mulighed for fælles spisning og social samvær på Stankvarteret. 

Onsdag den 4. april (Holbæk):  
International vinderklasse for alle engelske racer. Der kan uddeles Cacit og Reserve Cacit.  
Der er ligeledes mulighed for at tilmelde i Unghunde/Åben klasse 

Onsdag aften er der jubilæumsmiddag på Standkvarteret. Under middagen vil der være 
præmieuddeling for Unghunde Grandprix og Vinderklassen. 

Torsdag den 5. april (Holbæk):  
Jubilæumsudstilling.  
Torsdag eftermiddag flytter hovedprøven standkvarter til Vissenbjerg Storkro på Fyn. Middag 
afholdes på Vissenbjerg Storkro – se mere på www.vissenbjergstorkro.dk  

Fredag den 6. april (Vissenbjerg): 
Unghunde og åben klasse for engelske racer. 
Der vil være middag på Vissenbjerg Storkro og herefter Generalforsamling kl. 20.00. 

http://www.hotelstrandparken.dk/
http://www.vissenbjergstorkro.dk/


                                                                                                                                                                                                                                             

 

Lørdag den 7. april (Vissenbjerg):   
Unghunde og åben klasse for alle engelske racer samt UKK for pointere.  
Der vil være UK og ÅK matchning om eftermiddagen.  

Der bliver afholdt 100 års Jubilæums festmiddag om aftenen på Vissenbjerg Storkro. Her uddeles 
diverse årspokaler samt præmieuddeling for fredagens og lørdagens afprøvninger. 

Søndag den 8. april (Vissenbjerg):  
Unghunde og åben klasse for alle engelske racer samt Vinderklasse for pointere.  

 

OBS!! Tilmelding skal ske på hundeweb. Senest den 25 marts.      

Vejledning for udenlandske medlemmer:          
Gå ind på DKK hundeweb her. https://www.hundeweb.dk/ 

Vælg Aktiviteter. Vælg type. Markprøve Stående Jagthunde. Tryk søg: find Dansk Pointer Klubs 
100års Jubilæumshovedprøve (bemærk 1 ny tilmelding for hver dato/prøvestart.) 

Tryk: Web tilmelding i højre side. Registrer dig som ny bruger, og log ind. Udfyld: Hundens 
stambog nr. m.m. I feltet til tilbagebetaling skrives klubbens reg. nr. 0933 konto 4378127572. Ved 
evt. registrering af medlems nr. Brug da mobil nr. Der kan betales med kort uden stører gebyr. 

Medbring kopi af stambog. Det er for registrering af resultat og kritik i DKK, og så det 
efterfølgende kan læses på nettet. 

Bestilling og betaling af værelser  
Dette skal ske direkte til Hotel Strandparken Holbæk og Vissenbjerg Storkro 

Ved bestilling af værelser er det VIGTIGT, at det oplyses, at det er i forbindelse med Dansk Pointer 
Klubs hovedprøve. 

Hotel Strandparken Holbæk på tlf.  59430616  
Priser for overnatning: Dobbeltværelse pr. nat ved min 2 nætter 800,00 dkk.   Dobbeltværelse ved 
1 nat 1145,00 dkk.   Enkeltværelse pr. nat 800,00 dkk.  Enkelte værelser har 3 – 4 senge. Alle 
overnatninger er inkl. Morgenmad 

Husk at oplyse I deltager på Pointer Klubbens prøve. 



                                                                                                                                                                                                                                             

 

Vissenbjerg Storkro tlf.64473880  
Prisen for overnatning: Dobbeltværelse pr. nat 650 dkk. Enkeltværelse pr. nat 550 dkk  Her er 
priserne uden morgenmad.!! 

Husk at oplyse I deltager på Pointer Klubbens prøve. 

Bestilling af mad. Senest den 20 marts  

 OBS!!  Udenlandske medlemmer skal ved betaling via bankoverførelse betale 50 kr. oveni pga. 
bankgebyr. 

Nedenstående skema udfyldes og sendes til kassereren. 

OBS !!  Vær opmærksom på at morgenmad er med i prisen ved værelsesbestilling på Hotel 
Strandparken, 

Morgenmad er ikke med i prisen ved værselsesbestillingen på Vissenbjerg Storkro 

Betaling skal ske ved overførsel til DPK reg. nr.0933 konto 4375127572 

 

NAVN: 

SJÆLLAND:   Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300  Holbæk  
Bestilling  Antal  Pris  Pris i alt  
Morgen complet tirsdag   65    
Madpakke tirsdag   70    
Aftensmad tirsdag   140    
Morgen complet onsdag   65    
Madpakke onsdag   70    
Festmiddag onsdag   290    
Morgen complet torsdag   65    
Madpakke torsdag   70    
I alt           

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

 

NAVN:  

FYN:   Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg 
Bestilling  Antal  Pris Pris i alt  

Aftensmad torsdag   170   
Morgen complet fredag    65    
Madpakke fredag    70    
Aftensmad fredag    170    
Morgen complet lørdag    65    
Madpakke lørdag    70    
Festmiddag lørdag    300    
Morgen complet søndag    65    
Madpakke søndag    70    
I alt           

 

Vi glæder os til at byde alle velkommen til nogle herlige dage i Dansk Pointer Klub. Skulle der være 
spørgsmål til arrangementet, bedes man kontakte: 
Formand Flemming Fuglede Jørgensen (mail: borupgaard@mail.tele.dk).  
Spørgsmål til forplejning bedes man kontakte Anny Dideriksen (mail: stenmarken@email.dk).  
Spørgsmål omkring deltagelse bedes rettet til Flemming Sørensen (mail: fs@toha.dk)  

På vegne af Dansk Pointer Klubs bestyrelse 

Flemming Fuglede Jørgensen 
Dansk Pointer Klub  
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