
Hei
alle sammen!
Som leder i NPK vil jeg aller først takke dere som har jobbet og bidratt med at vår hoved-
prøve på Hjerkinn/Kongsvold ble en kjempesuksess.  Denne prøven er det mange rundt 
om i hele Norges land som snakker positivt om, det viser alle telefoner og meldinger som 
har kommet til oss. Det er en stor prøve og mye arbeid som prøvekomiteen og Ellen har 
løst på en måte som bare er imponerende. Spesielt vil jeg trekke frem Ellen som har stål-
kontroll på alt, planlegger og gir oss andre gode råd hele veien. 
På torsdag hadde vi en samling i “Fantestua” for alle Derby-deltagerne i klubben samt 
noen flere.  Dette var meget vellykket. Vi kunne høre pointersangen runge over hele 
Hjerkinn og vi håper dette er med å skape samhold og en positiv holdning i klubben.
Fredagen kom med et utrolig flott høstvær og kvalifiseringen i Derby og VK ble avviklet 
i fine høstfarger med en snøhvit Snøhetta som skapte bare en magisk flott stemning. 
Mange pointere klarte seg godt denne dagen og var klar for Semifinaler.
Lørdag kveld var det jegermiddag på fjellstua og utrolig mange deltagere var til stede. 
Prøvekomiteen og Derby-komiteen sammen med styret i NPK, hadde planlagt denne 
kvelden. Jeg tror vi lyktes godt med dette. Det ble en stilig og flott jegermiddag vi alle kan 
være stolte av. Det var taler ved leder i NPK og leder i  Derbykomiteen, Arnfinn Holm, 
samt NKK sin repr. Odd Harald Sørbøen. 
Kvelden toppet seg med at NPKs  Gullmerke ble tildelt Aslak Digernes og Snorre 
Nicolaisen. Etter dette fikk FKF, ved Petter Elvestad, ordet og Kjell Duedal fikk 
FKF sitt gullmerke. Vi gratulerer alle tre med en vel fortjente utmerkelser. 
Aslak takket for maten og deretter var det trekking av Derby og VK finaler. 
Til slutt trakk vi ut de heldige vinnere av NPK sitt lotteri. Det er liste over dette på vår 
nettside.

Som leder er jeg ydmyk og stolt over det vi fikk til sammen med avviklingen av prøven 
vår denne helga på Hjerkinn. Tror alle som deltok stort sett var fornøyde og det er noe 
av det viktigste. Vi var heldige med å skaffe gode dommere til prøven, noe som vi fikk 
tilbakemeldinger på hele veien. Fra vår side prøvde vi å gi dem en ekstra oppmerksomhet 
med fine dommergaver, noe som vi tror ble satt stor pris på. En stor takk til alle dom-
merne. 
NPK hadde på forhånd jobbet godt med å skaffe sponsorer til prøven vår. Mye av denne 
jobben hadde vårt medlem Terje Bjugan tatt seg av. Han har gjort en fantastisk jobb 
og skaffet oss utrolig flotte ting fra Lundhags og MX sport på Steinkjer. Dette er med å 
løfte prøven vår. En stor takk til Lundhags, MX-sport og Terje Bjugan. Som sponsor av 
hundefor til prøven var vi så heldige å få dette fra Købers, som er et anerkjent kvalitetsfor 
som er populært. 
På toppen av det hele viste pointeren oss hvorfor den er en av de aller beste innen sporten 
vår. På vår egen prøve fikk vi sølvplass i både Norsk Derby og i VK finalen. Dette er utro-
lig bra etter tre tøffe dager i terrengene på Hjerkinn /Kongsvold.  
Vi gratulerer Henry Espeseth med  Eidemlia’s Dallas med 2. plass Norsk Derby Finale 
og Knut Gunnar Sørlie med Black Lucky’s Ingo med 2.VK  m/res. cacit Finale. To 
meget gode hunder som vi sikkert får høre mere fra. 

En stor takk til Derbykomiteen for et knirkefritt og godt samarbeid før og un-
der prøven.  Nok en gang takk for ei kjempehelg som vi kan være stolte av.

Mvh Bjørn Smistad, leder NPK

Snorre Nicolaisen

Aslak Digernes

Kjell Duedahl

Arnfinn Holm

F.v.: NPKs prøveleder Olav 
Schrøder, dommerans-
varlig Sven-Tore Kittilsen 
og prøvesekretær Ingrid 
Margrethe Bjåen som alle 
leverte en kjempeinnsats 
både før og under prøven.


