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Sak 05  STYRETS ÅRSBERETNING 2012. 
 

Beretningen omfatter kalenderåret 2012. 

I flg. NPK’s lover, er klubbens formål å arbeide for pointerens utvikling og foredling som 

jakthund, og å arbeide for en standardisering av pointeren som en edel type etter 

rasestandarden. 

Dette søkes oppnådd ved råd og veiledning av avlsspørsmål, utarbeide kommentarer til 

rasestandard, valpeformidling, utstillinger og unghundfremvisninger, fuglehundprøver, kåring 

av elitehunder, møter, tidsskrifter og sirkulærer, å arbeide for riktig behandling av hunder, å 

påse at hundesporten drives i verdige former, samt andre tiltak som antas å gagne formålet. 

Styret har søkt å etterleve denne formålsparagrafen. 

Det har vært avholdt 12 styremøter og 3 møter med Distriktsrepresentantene og et 

oppklaringsmøte med prøvekomiteen for 2011 i perioden. I tillegg har en rekke 

arbeidskomiteer vært i aktivitet. 

 

I løpet av året har følgende aktiviteter vært gjennomført: 

Distriktskonferanse på Haraldvangen 

Representantskapsmøte på Haraldvangen 

Stand Villmarksmessen, Oslo. 

Fellesutstillingen i Oslo 

Unghundfremvisning Oslo/Akershus 

Nord-Norsk Pointertreff med spesialutstilling Målselv 

Midt-Norsk Pointertreff med spesialutstilling Hageseter 

Pointertreff Bjåen 

NPK’s hovedprøve på Hjerkinn. 

NM lag Vinter høyfjell 

NM lag Høst høyfjell 

NM lag Lavland 

Fellesutstillingen Midt-Norge i Trondheim 

Deltakelse VM 

Medlemsmøter og sosiale treff i distriktene 

Pointertreff i distriktene 

 

Ansvarlige har vært styremedlemmer og distriktsrepresentanter i samarbeid med mange av 

våre medlemmer. 

 

Klubbens medlemstall pr. 31.12 2012 er totalt 897, en nedgang på 18 fra 2011.     

Æres - og livsvarige medlemmer er inkludert.  

 

Pointeren kan i 2012 vise til gode resultater. Se for øvrig avlsrådets beretning. 

 

Styret oppgave har vært administrasjon av klubben, gi informasjon, innhente uttalelser fra 

distriktsrepresentantene i viktige saker, og sammen med distriktsrepresentantene å trekke opp 

retningslinjer og å legge forholdene til rette for klubbens mange aktiviteter. 

Samarbeidet med Norsk Kennel Klubb (NKK) har fulgt tidligere års retningslinjer. 

Samarbeidet med Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) har fulgt tidligere års retningslinjer.  

Samarbeidet med de øvrige spesialklubbene for stående fuglehunder har foregått gjennom 

Raseutvalget.  



Klubbens økonomi er sunn. 

Kontingenten var for 2012 kr. 500.- for A-medlem, kr. 200.- for B-medlem. 

DISTRIKTSKONFERANSE/REPRESENTANTSKAPSMØTE. 

Distriktskonferansen 2012 ble avholdt den 5. mai 2012 på Haraldvangen 

Representantskapsmøtet 2012 ble avholdt den 6.mai 2012 på Haraldvangen 

Referat fra representantskapsmøtet ble trykket i Fuglehunden nr. 4/12 

 

ORGANISASJON 

Styrets sammensetning: 

 

Leder:    Bjørn Smistad   

Nestleder:   Geir Roger Hagenes         

Styremedlemmer:  Ola Thingelstad 

Espen Lunne 

Terje Natland 

 Ole Arnstein Strømsli 

 Ann-Reidun Borgen 

  

Avlsrådleder:   Espen Lunne     

Avlsrådmedlemmer:  Marianne Steenland 

    Terje Steinsund 

Lars Lysberg 

Ole Ivar Frømyr 

Thomas Engh 

  

Revisor:   Inger Marie Sommerseth      

Vararevisor:   Øystein Nilsen 

 

Valgkomite:   Øystein Nilsen (leder) 

    Per Ola Brekke (komitemedlem) 

    Aslak Digernes (komitemedlem) 

 

            

Regnskapsfører:  Unni Bakke  

Sekretær/medlemsservice/ 

kasserer:   Bjørg Hillestad  

 

Distriktsrepresentanter: 

Oslo/Akershus: Unni Bakke, leder. Medlemmer i styringsgruppe: Ivan Bunes, 

Ola Thingelstad, Gjermund Aas, Inger-Johanne Bergseng, Aud 

Karin Brekke. Web-ansvarlig: Jim-Tore Klingenberg 

Østfold:   Per Dahle, leder. Vara: Erik Schjødt-Waaler 

Hedmark/Oppland: Ketil Boye Hansen, leder.  

Buskerud/Vestfold:  Per Ola Brekke, leder. Vara:Kjell Enberget 

Agder/Telemark: Ingrid Margrethe Bjåen, leder. Medlemmer i styringsgruppe: 

Olav Schrøder og Frank Ådne Pedersen 

Vestlandet Sør:  Roar Karlsen, leder. Avløst i løpet av året av Kjetil Olsen  

Vestlandet Nord: Harald Rogne, leder. Vara: Ole Frøland.. 

Trøndelag:  Terje Nordheim, leder. Medlem i styringsgruppen: Heidi Lundal

 og Finn Larsen   



Nordland:  May Iren Vik holt, leder. Vara: Jørn Åselid 

Troms/Finnmark:  Inger-Lill Løkås Pedersen, leder. Vara: Rune Strandskog 

      

 

Styreoppnevnte komiteer: 
Internettansvarlige:   Erlend Opdahl   

     Jim-Tore Klingenberg  

Redaktør Fuglehunden:  Eva Bente Lindseth 

Jaktprøvekomité:   Olav Schrøder (leder)    

Årbokkomité:    Eva Bente Lindseth og Snorre Nicolaisen 

Fellesutstillingen Oslo:  Unni Bakke.          

Fellesutstillingen Trondheim: Terje Nordheim 

Pokalforvalter/materialforvalter: Per Edvardsen, avløst i året av Håvard Otto Rudi  

 

Representasjon: 

Raseutvalget:    Bjørn Smistad / Geir Roger Hagenes 

FKF rep.skap.:   Geir Roger Hagenes 

Bladet Fuglehunden AS  Geir Roger Hagenes 

Internasjonal Pointerklubb  Kjell Duedahl 

 

NPK s MEDLEMMER 
   

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sum medlemmer:   915 960 1004 1050 955 977  991 963 915 897 

 

       

POINTERREGISTRERINGER 

ÅR:  2002   2003   2004    2005 2006    2007    2008    2009   2010   2011   2012 

Antall:   228   248 311 250 322 203  322   282     191  284    207 

 

FUGLEHUNDEN 

Fuglehunden har også i 2012 utkommet med 6 nummer, dette er helt nødvendig for å få 

dekket alle aktivitetene rundt i landet.  NPK disponerer 7 sider i hvert nummer, og det er opp 

til medlemmene å fylle disse.  

 

VILLMARKSMESSA 2012.  

Årets Villmarksmesse på Norges varemesse i Lillestrøm 12.-15. april ble nok en gang meget 

vellykket for NPK. Vi har en flott stand og veldig mange frivillige som hjelper til både før, 

under og etter messen på en meget god måte! 

 

FELLESUTSTILLINGEN, OSLO 

Fuglehundklubbenes Fellesutstilling 2012 ble arrangert lørdag 5. mai på Øvrevoll galoppbane 

Dommer var Petter Steen. BIR og cert. til NJCH Black Luckys Ingo, eier Knut Gunnar Sørlie. 

BIM og cert. til NORDJV-10 Villmyrbäckens Black-Diamond, eier Anne K. Ødegård. 

  

 

 

 

 

 



 

 

UNGHUNDFREMVISNING OSLO/AKERSHUS 

Onsdag 6. juni var det unghundfremvisning på Nordre Lindeberg gård i Oslo. Det ble også i 

år meget godt oppmøte og totalt 15 unghunder påmeldt. Gry Bjørge dømte Eraaks Røde Irpa, 

eier Kristin R. Davies, til BIR. BIM ble Østagløttens Barass, Eier Stein-Ole Hagen. 

 

NORD-NORSK POINTERTREFF 

Pointertreffet på Rundhaug i Målselv ble arrangert helga 15.17. juni, og i år hadde ca. 80 

personer med stort og smått funnet veien til treffet. Søndag sto Målselvutstillingen på 

programmet. Dommer Vigdis Nymark hadde tatt turen fra Trøndelag og sto for bedømmelsen 

av 21 hunder. BIR ble NUCH Dansk Dynasty Elka med eier Geir Roger Hagenes,                     

BIM og cert. til Stilladalen's Zorba med eier Berit D. Thorslund.                                                             

Tispecertet gikk til Stenbitens Lycke, eier Geir Arne Johansen. 

 

MIDT-NORSK POINTERTREFF 

Midtnorsk Pointertreff den 23 -24. juni ble som vanlig holdt på Hagesæter. Vigdis Nymark 

hadde 21 hunder til bedømmelse på lørdag. Vakkerdalens Majesty, eier Marianne Steenland 

ble BIR. BIM ble Hallingnattens Tørst, her var også eier Marianne Steenland. Tispecertet 

gikk til Eraaks Dina, eier Inger-Johanne Bergseng. Det ble ikke utdelt hanhundcert. 

 

SØR - NORSK POINTERTREFF 

Et hyggelig pointertreff ble avholdt på Bjåen den 15.- 17. juni. 19 pointere ble bedømt av 

Svein Nordang. Roar Karlsen er eier av Kokanees Eddy med cert., og av Tobac som ble BIM. 

BIR og cert. til Laica del Frangio, eier Øyvind Kleiven. 

 

POINTERTREFF KONGSBERG 

Dette treffet ble dessverre avlyst på grunn av lav påmelding. 

 

NPK’s HOVEDPRØVE - viser til avlsrådets beretning 

 

NM-lag Vinter - viser til avlsrådets beretning 

 

NM lag Høyfjell - viser til avlsrådets beretning 

 

NM lag Lavland - viser til avlsrådets beretning  

 

FELLESUTSTILLINGEN MIDT-NORGE 

Fellesutstillinga Trondheim den 9.11.2012. Dommer var Åse Jacobsen. BIR og cert. til 

Eidemlias Dano, eier Henry Espseth. BIM og Cert. til Terra av Rabbelugn, eier                   

Terje Nordheim.  

 

Deltakelse i VM – viser til avlsrådets beretning 

 

MEDLEMSSERVICE 

Medlemsservice fungerer bra. Det er få tilbakemeldinger i form av at noen ikke får 

Fuglehunden. For de fleste dette gjelder viser det seg at adresseendring ikke er blitt meldt, 

eller at kontingent ikke er betalt. De som ellers faller utenom uten beviselig grunn, blir det 

hele tiden sendt melding til NKK og Fuglehunden AS om, og medlemsservice prøver å gjøre 

sitt beste slik at våre medlemmer blir fornøyde..  

http://www.pointer.no/index.php/trlag-mainmenu-4196/2203-fellesutstillinga-trondheim-2012


 

Jakt- og skigudinnen Skades pris for 2012 

Skade-prisen tildeles det kvinnelige medlem av NPK som gjennom vinteren har oppnådd flest 

jaktprøvepoeng ved å føre egne og eventuelt andres pointere på jaktprøver. Poengberegningen 

følger de til enhver tid vedtatte regler for kåring av årets pointer i UK/AK/VK. Deles ut årlig. 

Elin Dugstad tildeles prisen for 2012 for fremragende prestasjoner med sin egen hund  

Grimasteggens Lucifer, som gjennom vinteren på jaktprøver har oppnådd 9. JCH poeng. 

17.03.2012 Mjølfjell 1VK – 13.04.2012 Grotli 6.VK – 14.04.2012 Grotli 1.VK CACIT 

Grimasteggens Lucifer har nå oppnådd tittelen Norsk Jaktchampion. NPK gratulerer! 

 

 

Styret har besluttet å tildele Margrethe-begeret for 2012 til Unni Bakke 
 
Ved siden av å være distriktsrepresentant for Oslo/Akershus har hun fått fram en ny  Elitehund i 
2012. Renleåsens Kjell Kjekken er paringsvalpen etter hennes Elitehund  Ottorinos K-Burre Oskar. 
 
Unni har vært distriktsrepresentant for Oslo/Akershus i fem år og har ytet en fremragende jobb for 
klubben.  

Distriktet har klubbens største medlemsmasse og aktivitetene/arrangementene er mange. 
Hun gjør absolutt alt, kort fortalt: fra å bake kaker til medlemsmøtene, til å skaffe foredragsholdere, 
hente premier, osv. til å organisere/arrangere alle aktivitetene, skrive på nett og reportasjer til 
FH/årbok. 
 
Under den årlige Villmarksmessen i Lillestrøm, hvor NPK har egen stand, skaffer Unni flere nye 
medlemmer til NPK hvert år.  
Hun har garantert overbevist nye jakthund-kjøpere til å skaffe seg pointer pga dens allsidighet. 
Unni tar godt vare på både gamle og nye medlemmer og er alltid imøtekommende enten pr telefon 
eller mail. 
 
Unni har i tillegg vært prøveleder for NPK under NM-Skog. 
 
Ved siden av dette er Unni også klubbens regnskapsfører, og fortsetter forhåpentligvis med dette 
flere år framover. 
 
Styret mener Unni er en verdig mottaker av Margrethe-begeret 2012 

 

 

Norsk Pointerklub 

Styret 

26.02. 2013 

 

 



STYRETS SLUTTBEMERKNINGER 

 
Det har vært et fantastisk år for pointeren med utrolig flotte premieringer både på jaktprøver og 

utstillinger. Vi har en god bredde med fin fremgang for pointeren i alle disipliner. Det er også veldig 

hyggelig også at så mange unghunder gjør det godt og kommer etter. Det har vært et ønsket mål og 

se at pointeren er ”på pallen” og vi har lykkes godt med dette.  Så da er det bare å stå på videre, 

pointervenner! 

Når et nytt styre blir valgt, er det en viss spenning til hvordan dette vil fungere sammen.  Som 

styreleder vil jeg si vi har hatt en fin dialog i storm og stille.  Hele 72 saker har blitt behandlet i                   

12 styremøter og i tillegg har vi gjennomført tre møter med alle DR’er. Dette siste er noe nytt som 

har vist seg å være svært givende og positivt for hele klubben.  Et møte med den tidligere 

prøvekomiteen er også gjennomført.   I løpet av året har styret gått gjennom mange viktige saker, 

noen av disse er vi blitt pålagt å gjennomføre.  Lovverket til NPK er nå revidert og tilpasset FKFs 

lovmal. Dette har vært en stor jobb og styret takker de som har jobbet med dette for vel utført jobb. 

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) er også en stor oppgave som skal gjennomføres. Takket være at vi 

tidlig på året fikk på plass et utvidet og meget kompetent avlsråd med Espen Lunne som leder, så er 

dette i trygge hender.  Når RAS er klart blir dette spennende lesning. Det er mange pointerkull på 

gang med spennende kombinasjoner. Håper de blir godt plassert og at det kommer nye gode 

unghunder til ivrige prøvedeltagere og jegere.  

Hovedprøven vår på Hjerkinn/Kongsvold, som i år var i samarbeid med Derbykomiteen, ble en 

suksess og en meget godt gjennomført prøve. Under middagen fikk vi i styret den ære å tildele NPK 

sitt Gullmerke til Aslak Digernes og Snorre Nicolaisen. I forbindelse med prøven hadde vi også i år et 

lotteri som gir klubben en ekstra inntekt. Vår sponsorsjef Terje Bjugan har jobbet meget godt for 

klubben med å skaffe oss flere gode sponsoravtaler, slik at vi sikrer en god økonomi.  Dette har han 

lyktes godt med og styret sender en stor takk til Terje Bjugan.   

Styret vil også rette en stor takk til alle våre tillitsvalgte som gjør en stor jobb for våre medlemmer og 

klubben.  Uten dere ville dette blitt en umulig oppgave. Det er viktig at vi rekker ut til alle 

medlemmene, dette er klubbens store utfordring.  

Leder og nestleder har deltatt i møter på vegne av NPK i forbindelse med FKF og RU. Her behandles 

det viktige saker og som mange av oss er opptatt av.   

Som styreleder ser jeg nå tilbake på mange hyggelige år i NPK, som DR og i styret.  Det har vært en 

ære å ha vært leder i denne ærverdige klubben, selv om det ikke skal skjules at det til tider også har 

vært utfordrende.  Stor takk til et meget godt styre som har stått sammen med meg og løst alle 

oppgaver på en god måte. Håper vi har bidratt til å styrke pointeren i Norge. 

Med hilsen                                                                                                                                                                             

Bjørn Smistad 

Styret ønsker tilslutt å takke alle distriktsrepresentanter, tillitsvalgte, sponsorer og aktive 

medlemmer for deres bidrag i 2012. 

Styrets innstilling:                                                                                                                                                      

Styrets årsberetning 2012 godkjennes 



Sak 06 Avlsrådets årsberetning 2012 

 

Pointeren har i 2012 markert seg positivt ved å vinne NM-lag lavland samt å bli nummer to i NM-
høyfjell individuelt. I høystatusløpene for unghunder vant pointeren Unghund Grand Prix og ble 
nummer to i Norsk Derby, en norskoppdrettet og delvis norskeid unghund vant Svensk Derby.
  

Det er registrert 33 pointerkull dette året. De aller fleste av avlstispene er premiert med 1.premie på 

jaktprøve. Pointeroppdretterne fremstår som seriøse forvaltere som ønsker å levere kvalitet. 

Nettopp arbeidet som gjøres av oppdretterne og medlemmer i NPK vil være nyttig og langt på vei 

avgjørende i arbeidet med RAS (Rasespesifikke avlsstrategier) som vil prege avlsrådets og 

Pointerklubbens arbeid i 2013. 

 

NM Vinter 

Kvalifisering startet på fredag med totalt 199 hunder til start. Av disse var det 42 pointere (21 %). Av 

disse var det fem premierte: 

Vakkerdalens Vilja (Red Taps Louis Figo – Vakkerdalens Platina Scott) til Tone Kanestrøm 1.VK 

NJCh NUCh Barentsviddas Dolly (Black Luckys Cantona – Giga) til Arild Skevik 2.VK 

NJCh NUCh NV-10 Ronja (Brutus – Redfosens Pia) til Øystein Pedersen 2.VK 

Pellarskogens Kon (Pointnics E I Point – Pellarskogens Rossi) til Ole Ingebrigtsen 3.VK 

Heinådalens Ask (Westpoints Emil – Ørntuas B Ambra) til John Dagfinn Aspenes 5.VK 

 

I lørdagens semifinale stilte 59 hunder, hvorav 11 pointere (18,6%). Av disse ble to premiert: 

NJCh Ørntuas C Rypa (Altegeinos Garm – Ørntuas A Bjørk) til Rune Hoholm 3.VK 

Jimsrypas Tess-Antonætt (Ham-Nutens Heike – Jimsrypas Mia) til Sven Anton Andresen 3.VK 

 

Til søndagens finale fikk de premierte pointerne med seg Joker (Koss – Ramfløydalens Pepsi) til 

Ronny Hartvigsen på søk. Dessverre lyktes det ikke for disse i finalen. 

 

NM lag Vinter 

Med bakgrunn i vinterens prestasjoner var følgende hunder tatt ut på laget: 

NJCh NUCh Barentsviddas Dolly (Blak Luckys Cantona – Giga) med Arild Skevik 

Skipsfjordhønas Texi (Annahojs Texas -Kari-Mor) med Tom Ditlefsen 

NJCh NUCh NV-10 Ronja (Brutus – Redfosens Pia) med Øystein Pedersen 

Skipsfjordhønas Funny (Bjørklunds K Cito – Kari-Mor) med Wiggo Ditlefsen som reserve. 

Det gikk ikke ”helt veien” og laget ble nr. 5. 

 

NM Høyfjell 

184 hunder til start i kvalifiseringen, herav 20 pointere (10,86%). Premierte pointere i kvalifiseringen 

var: 

Skoglykkas Arjo (Black Luckys Copiad – Mikkelis Lissi) til Eivind Grønli 1.VK m/CK 

Solasteggens Mina (Black Luckys Ess – Black Luckys Barracuda) til Arild Skevik 1.VK 

NJCh Jutevatnets Radar (Wind Dancer Albin av Vor-Point – Setpoints Prima) til Ole Frøland 3.VK 



I semifinalen stilte åtte pointere (13,3%) , hvor vi fikk tre premierte: 

NJCh Jutevatnets Radar (Wind Dancer Albin av Vor-Point – Setpoints Prima) til Ole Frøland 2.VK. 

NJCh NUCh Ørntuas Aiko (Altegeinos Garm – Ørntuas A Bjørk) til Stian Henriksen, fører Ronny 

Hartvigsen 2.VK 

Pointnics E I Point (Jutevatnets Radar – Pointnics Chanti) til Ole Ingebrigtsen 5.VK. 

Disse tre representerte pointeren i finalen.  

 

NJCh NUCh Ørntuas Aiko til Stian Henriksen, ført av Ronny Hartvigsen,                                                             

slo til med 2.VK finale i NM Høyfjell 2012! 

NM lag Høyfjell 

På torsdag var det duket for NM-lag. Avlsrådet hadde på mandag plukket ut laget som skulle 

representere Norsk Pointerklub. Dette ble gjort i henhold til statuttene for NM-lag. Det forekommer 

vel sjelden at et lag blir plukket ut uten at det er noen innvendinger på laguttaket. Så også dette året. 

Litt om vurderingene i forhold til laguttaket kan leses under avlsrådets spalte. 

Laget besto av: 

INT NJCh SE UCh Bjørklunds K Cito (Kjakan – Bjørklunds C Clinta) med Einar Holmvik 

NJCh NUCh Barentsviddas Dolly (Blak Luckys Cantona - Giga) med Arild Skevik 

NJCh Jutevatnets Radar (Wind Dancer Albin av Vor-Point – Setpoints Prima) med Ole Frøland 

Vindfeldts G-Oda (Pan – Öb's Songa II) med Camilla M. Larsen var reserve. 

Laget gjorde en hederlig innsats, men det nådde dessverre ikke helt frem. Ingen av hundene kom for 

fugl og det ble 5.plass for pointeren. 

 

NM Lavland 

Romerike Fuglehundklubb var arrangør av NM lavland og 121 stilte til start fredag morgen. Av dette 

var det 24 pointere (19,8%). Premierte pointere i kvalifiseringen var: 

Rushlight Asco (Ross – Black Lucky's Hark) til Ole Martin og Kjell Enberget 1.VK 

Oterbekkens Moody Blues (Grimasteggens Lucifer - Hesselhøj D Yenta) til Ann May Simonsen 2.VK 

 

Til semifinale gikk det 16 pointere, som dessverre ikke lykkes å få premie.  Av disse gikk følgende to 

til finalen 

NJCh NUCh Barentsviddas Dolly (Black Lucky's Cantona  - Giga) til Arild Skevik  

Steinbitens Matador (Steinbitens Sugarcane Hannover -U-Lindys MS Sellaze) til Haavard Wike 

Disse hadde dessverre ikke dagen.  

NM Lag lavland 

En litt beskjeden innsats i den individuelle konkurransen skal ikke overskygge at det ble skikkelig 

storeslem i torsdagens lagkonkurranse. Laget bestående av  

Sangernutens Bun Fuddy (Setpoints Buddy – Setpoints Fun) med Robert Gill 

Fn Isa (Black Luckys Rapp – Black Luckys Victoria) med Finn Holm Nygård 

Rushlight Asco (Ross – Black Luckys Hark) med Kjell Enberget 

Reserve: Brennmoens Jawa (Breidskarets Figo – Brennmoens Tea) med Linda Marielle Andreassen 

De leverte en glimrende konkurranse og fikk 58 poeng og ble Nr. 1 NM Lag lavland!  

Rushlight Asco ble beste hund på vinnende lag og ble dermed tildelt Lavlandsfatet. Dette var andre 

gang Asco fikk fatet. 



 

NM Skog 

NM Skog ble arrangert på Stange og det stilte seks pointere til start av totalt 63 deltagere, tre av 

disse vider til semifinale uten å lykkes, slik at pointeren ikke var representert i finalen. 

 

NPKs hovedprøve på Kongsvold 

Prøven ble avholdt i helgen 21.-23.09 og som vanlig var basen Hjerkinn fjellstue. Prøven gikk samtidig 

som Norsk Derby. NPKs prøvekomite besto av Olav Schrøder (leder), Ellen Bakke Dobloug og Ingrid 

Margrethe Bjåen (prøvesekretærer), Sven Tore Kittilsen (dommeransvarlig), Erlend Opdahl og                 

Jim-Tore Klingenberg (data/IT ansvarlige). 

I VK kvalifisering klarte både Jutevatnets Makker (Pimens Arrow-Jutevatnets Pernille) til Christian 

Marhaug Narmo og Black Luckys Ingo (Black Luckys Rapp- Black Luckys Tekla) til Knut Gunnar Sørlie 

1.VK. I semifinalen ble Black Luckys Ingo til Knut Gunnar premiert med 2.VK. 

Også i finalen klarte Knut Gunnar og Black Luckys Ingo å bli premiert. 2.VK m/res CACIT. Altså premie 

alle tre dager! 

De øvrige premierte i finalen var B Toya til Jonny Aas 1.VK m/CACIT og B Raunakkens Cox til Nils B 

Skår 3.VK finale. 

NPKs vinterprøve på Tolga 

I samarbeid med Østerdal Fuglehundklubb arrangerer NPK vinterprøve på Tolga. Prøven går i terreng 

i Vingelen, Tolga og Hodalen og samler hunder i UK, AK og VK. VK inngår som del av Vintercupen. 

Alf Jomar Buseths Ohlsmyrens P Dancing Queen fikk NPKs fat for prøvens beste pointer etter en 

velfortjent 2.AK. 

 

ÅRETS POINTER 2012  

Nr. 1, NJCh Black Luckys Ingo. Nr. 2, NJCh Sangernutens Bun-Fuddy. Nr. 3, NUCh NJCh NV-10 Ronja. 

 

ÅRETS UNGPOINTER 2012  

Nr. 1, Eidemlias Dallas T. Nr. 2, Ørntuas H Mille. Nr. 3, Eidemlias Dano 

 

VINNERE POINTERCUP 2012 

 

ÅRETS HØYFJELLSHUND 2012 

NJCh Black Luckys Ingo S42068/2009 (Black Luckys Tekla – NJCh Black Luckys Rapp) 40 poeng 

Eier: Knut Gunnar Sørlie. Oppdretter: Kent Svensson og Maria Wassberg-Svensson. 

 

ÅRETS LAVLANDSHUND 2012 

NJCh Sangernutens Bun-Fuddy 08547/06 (Setpoints Fun – Setpoint Buddy) 44 Poeng 

Eier: Robert Gill. Oppdretter: Kate Haugsvær og Morten Gilhus 

 

ÅRETS SKOGSFUGLHUND 2012 

NJUCh NV-10 Ronja 19710/05. (Brutus – Rødfotens Pia) 5 poeng 

Eier/Oppdretter: Øystein Pedersen 

 



TILDELINGER 

Anders Wassbergs oppdretterpris 

Anders Wassbergs oppdretterpris 2012 tildeles Kennel Karacanis ved Øystein Nilsen for avkommene 

etter INT NSUCh Karacanis O Bull og Karacanis Chili. Fire hunder fra dette kullet har oppnådd 1.UK: 

Karacanis Anton, eier Gunn Elise Rognes 

Karacanis Black Tower, eier Wanja Andersen 

Karacanis Le Chasse, eier John Fredrik Ruud 

Karacanis Riga, eier Øystein Nilsen 

 

Dette er tredje gang Øystein Nilsen og Kennel  Karacanis mottar Anders Wassbergs oppdretterpris. 

 

I tillegg til prisvinneren var fire kull kvalifisert til prisen med mist tre hunder med 1.UK i kullet: 

Kennel Ørntuas (Jutevatnets Cox -NJCh Ørntuas C Rypa) 

Kennel Jutevatnet (Pimens Arrow - NJCh Jutevatnets Pernille) 

Kennel Jutevatnet (NSJCh Håkersløkkens Straight Flush - NJCh Jutevatnets Pernille) 

Kennel Østagløtten (NJCh Jutevatnets Radar - Derna) 

 

AGNES DELPHINS OPPDRETTERPRIS 2012 

Liv Randi og Bjørnar Eidem har i en årrekke ført frem og oppdrettet mange sterke og gode pointere. 

Kennelnavnet ble etablert siste halvdel av 90 tallet, men de har bedrevet oppdrett siden 80 tallet. De 

har holdt seg trofast til pointere i alle år og er fantastiske ambassadører for rasen og klubben.  

De har klare meninger om hvordan en god pointer skal være, og har klart å oppdrette flere sterke og 

robuste individer. Noen av kjennetegnene er , stor jaktlyst og gode viltfinneregenskaper. 

Vi nevner noen av de hunder de har hatt: NJCh Peik, NJCh Wasa av Kvervelvind, Fange-Liv, Eidemlia’s 

Extra, Eidemlia’s Vanja, NJCh Lytingfjellets’s Lille My, Eidemlia’s Prikka, Eidemlia’s Tuva, Eidemlia’s 

Kira, Eidemlia’s Singha og Eidemlia’s Raya. 

Noen hunder som kommer fra Eidemlia’s: Raya, NUCh NV-93 Varg, NUCh Rally, Eidemlia’s Mini-Max, 

Eidemlia’s Santos, Eidemlia’s Ronja, Eidemslia’s Troll, Eidemlia’s Kompis, Eidemlia’s Lord, Eidemlia’s 

Dano og Eidemlia’s Dallas. 

Flere av disse hundene som her er nevnt har hevdet seg både på jaktprøver og utstilling med 

fremragende resultat, Bjørnar og Liv Randi er vel av de pointerekvipasjene som har hentet flest 

premier på Kongsvold. Når andre pointere har vært fraværende på Kongsvold har de vist flotte 

resultater på sine hunder der og vært noen flotte ambassadører for NPK og pointeren. 

 

I 2012 har det blitt vist frem to forskjellige kull fra Eidemlia’s. 

Kull-nr. 1 NJCh Lytingfjellet’s Lille My og Jimrypa’s Jeger. 

Kull-nr. 2 NUCh Eidemlia’s Prikka og NJCh Black Lucky’s Rapp. 

Disse kombinasjonene har resultert i gjentatte 1.UK, imponerende 2 pr. Derby finale Kongsvold og nr. 

1 svensk derby finale. Nr. 1 og 3 på pointer klubbens unghund cup 2012. Samtidig har flere av 

hundene fra disse kombinasjonene også gjort det sterkt på utstilling. 

Det er med stor glede familien Delphin og avlsrådet i Norsk Pointerklub tildeler kennel Eidemlia’s ved 

Liv Randi og Bjørnar Eidem Agnes Delphins oppdretterpris for 2012 

 



KENNEL OKSBYS VANDREPOKAL  

Barentsviddas B Dolly NO33074/09 (SJCh Black Luckys Copiad – Giga) 

Eier: Kjersti Eriksen/Arild Skeivik. Oppdretter: Geir B Larssen/Ingrid Salvesen 

 

HØYSTATUSLØP FOR UNGHUNDER 

Sørnorsk-unghundmesterskap 2012 

Tre pointere i kvalifiseringen: Daxoronjas Basso, Lytingfjellet’s Geo og Kokanee’s Eddy. 

Kokanee’s Eddy kom til finalen uten og lykkes der. 

 

Arctic cup 

Tre pointere i kvalifiseringen. Det var Østagløtten’s Lely (NJCh Jutevatnet’s Radar – Derna), 

Myrteigen’s Lilla Tøsen (Black Luckys Pampas – Ella-F) og Tinka Av Vor-Point (Pointnics E I Point – 

NJCh Juvel-En Av Vor-point). 

Tinka Av Vor-point kom til finalen uten å bli plassert. 

 

Norsk Derby 

Premieringer i kvalifiseringen 2. pr. derby kval. Lytingfjellet’s G’isa ( Ruslight’sAsco – Lytingfjellet’s 

Tøffa) 

To pointere kom til finalen det var Østagløtten’s Lely (NJCh Jutevatnet’s Radar – Derna) eier/fører 

Andrè Stenumgård og Eidemlia’s Dallas T (Jimrypas Jeger- NJCh Lytingfjellet’s D-Lille My) eier Henry 

Espset.  

Eidemlia’s Dallas T og Henry fikk en sterk 2 pr. Norsk Derby finale 2012.  

 

Unghund Grand Prix 2012 

Det kom to pointere til finalen og det var Østagløtten’s Fairtale (NJCh Jutevatnet’s Radar – Derna) eier 

og fører Knut T. Dahle og Fjellrypas Lj Rally av Troll-Leiken (NUCh Vestfjorddalen’s Joker – Fjellrypas 

Lilo) eier og fører Sven T. Kittelsen. 

Vinner av Unghund Grand Prix 2012 etter en sterk oppvisning Fjellrypas Lj Rally av Troll-Leiken eier og 

fører Sven Tore Kittilsen. 

 

Forus Open 

Sju pointere i kvalifiseringen. Østagløtten’s Songa (NJCh Jutevatnet’s Radar – Derna) fikk 1.UK i 

kvalifiseringen. 

Hele fem pointere i finalen uten at noen av dem lykkes og komme på lista. 

 

NORSKEIDE POINTERE I UTLANDET 

Sverige  

 

Karacanis Riga NO33472/11 (Karacanis O Bull – Karacanis Chili) Eier/ fører Øystein Nilsen  

1.UK m/ HP Arjeplog 17-18.03.2012. Nr 2 m/ 1.UK m/HP vinter fjellpokal Abisko 13-15.04.2012 

 

Ohlsmyrens P Spirit In The Sky SE36890/2010 (Badstuåsens Bidevind – Borgekloens Jaga Cs) 

Eier/fører Inger Johanne Delphin. 2 x 2.UK Rørvatnet 31/3-1/4.2012 



Karacanis Zita 04853/06 (Karacanis Pele – Karacanis Bella) Eier/ fører Geir Roger Hagenes 

4.SKL CK/HP SM finale vinter, Abisko 13-15.04.2012 

 

Bjørklunds C/R Jackson NO51016/10 ( NJCh Jutevatnets Radar – Hirvasvuopion Cepa) Eier/fører 

Einar Holmvik 

3.VK Lofsdalen 21-22.2012 

 

Hoppfossens Labb 04679/08 ( NJCh Black Luckys Rapp – Hopfossens Molly) Eier/fører Karl Jordan 

5.VK Arjeplog 28-29.04.2012 

 

Høst: 

NUCh NJCh Ronja 19710/05 (Brutus – Rødfosens Pia) Eier/fører Øystein Pedersen 

1.AK m/ HP Arvidsjaur 17-19.08.2012 

 

Bjønålias Jackpot NO57303/11 (Pimens Arrow – Vaulhaugens Miss Muche) Eier/fører Walter Muland 

1.UK m/HP Långtora 14-16.09.2012 

1.UK Långtora 3-4.11.2012 

 

Eidemlias Dano NO46067/11 (NJCh Black Luckys Rapp – Eidemlias Prikka) Eier Henry Espset og Søren 

Mulvad Johansen. Fører Søren Mulvad Johansen. 

2.AK Långtora 14-16.09.2012 

1.UK m/HP kval Svensk Derby 2012 Skåne 

1.Vinner Svensk Derby 2012 Skåne 

 

Danmark 

 

Myrteigens Billie NO43450/10 (Black Luckys Pampas – Ella F) Eier/fører Terje Nordheim. 1.UK, DPK 

23-25.03.2012 

 

Frierfjordens Rossi NO58426/10 (NJCh Jutevatnets Radar – Fugledes Black Britt) Eier/fører Tommy 

Nilsen 

1.UK, DPK 23-25.03.2012 

 

Terra av Rabbelugn FI19624/11 (Bjønnålias Figaro – Pasta Av Rabbelugn) Eier/fører Terje Nordheim 

2.UK, DPK 23-25.03.2012 

 

Bjørklunds C/R Jackson NO51016/10 (NJCh Jutevatnets Radar – Hirvasvuopion Cepa) Eier/fører Einar 

Holmvik 

1.AK, Dj Hjallerup 18.03.2012 

 

Det var mange flotte prestasjoner av norskeide hunder i Sverige og Danmark. Det er også flere norsk 

oppdrettede hunder som også har gjort det bra, så da vil vi henvise til de respektive raseklubbene i 

Sverige og Danmark for og sjekke resultatene. 



 

VM 2012 

Black Lucky's Floyd S42069/2009 (NJCh Black Luckys Rapp – Black Luckys Tekla) og kullbror NJCh 

Black Lucky's Ingo S42068/2009 (som Floyd) var på det Norske VM laget der hvor Ingo gjorde et solid 

inntrykk uten og komme for fugl. 

 

Dette var en kort oppsummering fra resultat utland 2012. Vi takker alle som reiser ut og viser frem 

Norsk pointer i utlandet. 

 

AVL OG HELSE 

Registrerte pointere i 2012 

 

Det er registrert 33 kull med 207 valper i Norge i 2012. Det tilsvarer 6,3 valper per kull. 

 

I tillegg er det registrert 6 importer fra USA (1), Italia (1), Sverige (3) og Danmark (1). 

 

Det er brukt 28 forskjellige hannhunder, og kun tre av hannhundene har flere enn et kull.                       

Black Luckys Ingo skiller seg ut med fire registrerte kull.  

Av 28 hannhunder er 27 startet på jaktprøve og 25 er jaktprøvepremierte. På tispesiden er 32 av 33 

stilt på prøve, 30 er premiert og 27 har førstepremie!                                                                                          

Det vil si at nesten 82 % av tispene har førstepremie.  

En av hannhundene som er brukt har HD, ellers er resten av hundene på lista fri for HD. 

 

 

For mer utfyllende beretning viser vi til årbok NPK 

 

NPK, avlsrådet 

 

 

Styrets innstilling: 

Avlsrådets årsberetning 2012 godkjennes 

 

 

 

 

 



 

Sak 07  Regnskap 2012 

NPK - RESULTATREGNSKAP PR 31.12.2012 
  

        
 
 
 
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER 

   

       DRIFTSINNTEKTER 
 

Budsjett 2012 2011 
 Medlemskontingent 

 
-410000 -411800 -385471 

 Utbytte Gjensidige 
  

-198 -224 
 Salg Arkwrightsbøker 

  
-540 -500 

 Salg jubileumsbøker 
  

-135 -225 
 Pointereffekter 

 
-15000 -8112 -14459 

 Internettreklame 
 

-5000 -3000 
  Kongsvoldprøven 

 
-30000 -202620 -20066 Note 1 

Sponsorinntekter Lundhags 
 

-150000 -150000 
 Skogsfuglprøven/NM 

   
-6903 

 Lotteri 
  

-20000 -27625 -22921 
 Momskonpensasjon 

 
-25000 -27416 -16050 

 Overføres fra kapitakonto 
    Distriktsinntekter 

  
-136128 -139993 

 SUM INNTEKTER   -505000 -967574 -756812   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



 
 
 
 
DRIFTSUTGIFTER 

Årbok 
  

50000 40181 48050 Note 2 

Beh.endring varelager 
 

20000 14852 26784 
 Fuglehunden AS 

 
140000 128739 137975 Note 3 

FKF 
  

15000 13725 14160 
 Kontorhold 

  
35000 35000 35000 

 Kontorrek./Porto/Telefon/Forsikring 17000 9801 12706 Note 4 

Data/EDB kostnader 
 

13000 449 6920 Note 5 

Internett 
  

30000 19041 25244 Note 6 

Hjemmeside 
 

15000 4306 
 

Note 7 

Styremøter 
  

14500 35378 9965 
 Representantskapsmøte 

 
70000 71832 74233 

 Avelsrådet/konferansen 
 

10000 16004 9435 
 Helseundersøkelsen 

  
15000 

  Andre møteutgifter 
 

500 6394 588 Note 8 

Dommerkonferansen 
   

39124 
 Distriktskostnader 

  
126231 143180 

 Distriktssamling/Medlemsutg. 5000 4000 4534 Note 9 

Premier/dommergaver 
  

150000 150000 
 Sponsor utgifter 

 
10000 20550 

 
Note 10 

Premier/Diplomer 
 

10000 22089 16785 Note 11 

Andre driftsutgifter 
 

10000 20336 8542 Note 12 

NM-Lag 
  

30000 24272 28980 
 Kongsvold prøven 

  
194265 

 
Note 1 

Nordisk Pointermatch 
   

0 
 Støtte til VM 

 
10000 8500 9000 

 SUM DRIFTSUTGIFTER   505000 980945 801205 
 Driftsresultat 

  
13371 44393 

 Kurs diff utenlandske konti 
  

18310 
 Renteinntekter 

  
-4695 -2849 

 Endring innt/utg distriktene 
 

9897 -3189 
 ÅRETS RESULTAT (underskudd) 0 18573 56665 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
NORSK POINTERKLUB - BALANSE PR 31.12.2012 

          EIENDELER 
  

2012 
 

2011 
   OMLØPSMIDLER 

        Varer 
         Vare/Premiebeholdning 

  
64525 

 
44644 

   Forskuddsbet kostn/utest.ford 
 

2096 
 

11241 
   SUM VARER       66621   55885 
   Investeringer 

        Aksjer i Fuglehunden AS 
  

36349 
 

36349 
   Bankinnskudd, kontanter o.l   

       Bank driftskonto 
  

205162 
 

206588 
   Bank jaktprøve 

  
1994 

 
31992 

   Fondskontoer-ikke disp.for drift 
       Stepfondet 

   
76908 

 
76126 

   Finnerud 
   

100475 
 

98567 
   Delphin 

   
40738 

 
45251 

   Wassberg 
   

33676 
 

33312 
   Arkwright 

   
33553 

 
28007 

   Kapitalkonto 
  

95201 
 

94172 
   Bank distriktene 

  
152925 

 
145253 

   SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L 740632   795617 
   SUM EIENDELER     843602   851502 
   

          Egenkapital og gjeld 
        Egenkapital  

         Agnes Delphins Fond 
  

50000 
 

50000 
   EK Distriktene 

  
105664 

 
98104 

   O/A aktivitetsfond 
  

47261 
 

47149 
   Egenkapital  

   
656250 

 
712916 

   Overskudd  
         Underskudd  

  
-18573 

 
-56667 

   Sum egenkapital     840602   851502 
   GJELD 

         Kortsiktig gjeld 
        Andre skyldige utgifter 
  

3000 
     Forskuddsbetalt medl.kont. NKK 

       Sum kortsiktig gjeld     3000   0 
   SUM GJELD OG EGENKAPITAL   843602   851502 
    

 

 



 

Note 1 - Kongsvoldprøven 
 Omsetning prøven inkl. finalepenger -202620 

Kostnader prøven  194265 

Sum overskudd -8355 

  Note 2 - Årbok  
 Opplag og porto 74631 

Godtgjørelse redaktør 6000 

Annonse inntekter -40450 

Sum kostnader årbok 40181 

  Note 3 - Fuglehunden 
 Opplag 6 utgaver 116739 

Godtgjørelse redaktør 12000 

Sum kostnader Fuglehunden 128739 

  Note 4 - Kontorrekv/porto/tlf/forsikring 

Kontorrekvisita 199 

Telefondekning leder 2000 

Porto 7602 

Sum kostnader 9801 

  Note 5 - Data/EDB kostnader 
 Toner til skriver 449 

Sum kostnader Data 449 

  Note 6 - Internett 
 Godtgjørelse WEB ansvarlige 15000 

Internettdekning medlemsservice 4041 

Sum kostnader internett 19041 

  Note 7 - Hjemmeside 
 Leie webhotell/domene/abbonement 4306 

Sum kostnader hjemmeside 4306 

 
 

 Note 8 - Andre møteutgifter 
 FKF RS 4326 

RU Gardermoen 2068 

Sum kostnader andre møter 6394 

   
   



Note 9 - Distrikssamlinger/Medlemsutg/Fellesskyting 

Villmarksmessa 4000 

Sum kostnader 4000 

  Note 10 - Sponsorutgifter 
 Lundhagsklær for profilering til prøvekomitee og styret 20550 

Sum sponsorutgifter 20550 

  Note 11 - Premier/Diplomer/Gaver 
 Premier 11047 

Gaver og 2 stk gullmerker 11042 

Sum kostnader  22089 

  Note 12 - Andre driftsutgifter 
 Middag og overnatting Hjerkinn styret og sponsorer 12730 

Kjøp av 5 startrevolvere 6639 

Medlemskap internasjonale NPK 759 

Bankomkostninger/Årspris 208 

Sum andre driftsutgifter 20336 
 

       

    

       

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
     

      

       

      
Styrets innstilling:                                                                                                                                               

Regnskap 2012 godkjennes 
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REVISJONSBERETNING FOR 

NORSK POINTERKLUBB 

REGNSKAP 2012 

 

 
 

Jeg har revidert regnskapet for Norsk Pointerklubb for året 2012. 
 
 

Regnskapet består av balanse og resultatregnskap. 
 

Jeg har kontrollert grunnlagsmaterialet, herunder gjennomgang av alle bilag. 

Dette er i tråd med regnskapspostene. Bankkontiene stemmer med saldo- 

oppgavene fra bankene. 

Årsregnskapet gir et riktig bilde av Norsk Pointerklubbs økonomiske 

stilling for 2012. Regnskapet er avlagt med et underskudd på kr. 18573. 

 
Regnskapet er nøyaktig ført og følger god norsk regnskapsskikk. 

 
 
 
 

Bodø den 21. Mars 2013 
 
 
 
 
Inger Marie Sommerset 
Revisor 

 

 

Styrets innstilling: 
Revisjonsberetning 2012 godkjennes 

  



Sak 09 
a)  Revisjon av NPKs lover  
 
Lover for Norsk Pointerklub stiftet 28.11.1907  
Vedtatt av representantskapsmøtet den 05.05. 2013 med senere endringer, senest av …………………… 
Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den  
 
Kap. 1. Innledende bestemmelser  
 
§1-1 Organisasjon og virkeområde  
Klubbens navn er Norsk Pointerklub, forkortes til NPK.                                                                                
Klubben er en raseklubb som omfatter rasen pointer, NPK har det kynologiske ansvaret                                        
for rasen i Norge. 
Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet.                                                 
Klubben er medlemsklubb i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk 
Kennel Klub (NKK), og klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde                        
FKFs og NKKs lover og bestemmelser.  
Klubben har verneting i Oslo.  
 
§1-2 Formål  
NPK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme 
positive aktiviteter med hund og utviklingen av pointeren. NPK skal også arbeide for etisk og praktisk 
riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning både når det gjelder 
rasestandard og rasens sunnhet. NPK skal videre arbeide for å ivareta og utvikle pointerens 
allsidighet, herunder ivareta dens kvaliteter på høyfjell, lavland og skog. 

Dette søkes oppnådd ved: 

• råd og veiledning i avlsspørsmål 
• rasespesifikk avlsstrategi (RAS) 
• utarbeidelse av norske kommentarer til rasestandarden 
• valpeformidling 
• utstillinger og unghundfremvisninger 
• fuglehundprøver 
• kåring av elitehunder 
• møter, tidsskrifter, sirkulærer samt aktiv og oppdatert nettjeneste for medlemmene 
• å bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, 
funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer. 
• å arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandard og bruksegenskaper 
• å ivareta medlemmenes kynologiske interesser. 
• medlemstreff (nasjonale pointertreff med utstillinger, teori, konkurranser, etc) 

 

§1-3 Definisjoner  
Klubbens organer:  
- Representantskapsmøte 
- Ekstraordinært representantskapsmøte 
- Styre  
- Valgkomite  
- Distrikt 
 



Kap. 2. Medlemskap og krav til dette  
 
§2-1 Medlemskap  
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem 
kan anke avslag til appellutvalget i NKK.  
Styret kan foreslå for representantskapsmøtet å utnevne æresmedlemmer blant medlemmer som i 
særlig grad har markert seg i forhold til klubbens virke. Forslag til æresmedlem sendes gjennom 
styret. Oppnår forslaget 2/3 flertall i styret, skal saken behandles på først kommende 
representantskapsmøte. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.  
Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt stor innsats i forhold til klubbens virke 
og/eller formål. Disse tildeles klubbens gullmerke.  
 
§2-2 Medlemskontingent  
Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs 
representantskap samt klubbkontingent fastsatt av klubbens representantskapsmøte.  
Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.  
 
§2-3 Medlemsplikter  
Medlemmene er forpliktet til å støtte NKPs, FKFs og NKKs virksomhet samt å følge NPK, FKF og NKKs 
lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter 
og forhold de befatter seg med, slik de er fastsatt av NKK, FKF eller klubben.  
 
§2-4 Opphør av medlemskap  
Medlemskap i klubben opphører ved:  
a) Utmeldelse  
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen 
uregulert gjeld til klubben.  
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK  
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7.  
 
§2-5 Disiplinær reaksjoner  
NKKs lover Kap.7. Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.  
 
Kap. 3. Organisasjon  
 
§3-1 Høyeste myndighet  
Klubbens høyeste myndighet er representantskapsmøtet som avholdes hvert år innen 15. mai.  
Representantskapsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med 
unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall), utnevnelse av æresmedlem (som krever 2/3 flertall og 
det voteres uten debatt) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).  
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  
Et vedtak trer i kraft straks, med mindre vedtaket selv angir noe annet.  
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.  
 
 
 
 
 
 
 
 



§3-2 Møte og stemmerett  

Møte- og stemmerett har de valgte distriktsrepresentanter(DR) med stemmetall etter antall 
medlemmer i distriktet, slik at hver påbegynt 25- tjuefem medlemmer pr.31. desember siste år,                          
utgjør 1-en stemme.  

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år representantskapsmøtet avholdes 
har møterett på representantskapsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.  
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. 

Fullmakter kan kun brukes av distriktsrepresentanter, og hver DR har kun anledning til å benytte      
1-en fullmakt. 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, eller ved fullmakt. 

Distriktsrepresentasjon (DR) 

Styret inndeler etter rammer, opptrukket av representantskapsmøte, landet i regionale distrikter. 
Medlemmene i hvert distrikt velger for en periode på 2 år en distriktsrepresentant som skal bistå 
styret lokalt ved å gjennomføre de aktiviteter som fremgår av klubbens formålsparagraf. DR skal også 
være bindeleddet mellom medlemmene og klubbens styre. 

Ved behov og der forholdene ligger til rette, kan det i distriktene nedsettes en arbeidsgruppe med DR 
som leder. DR har møterett i representantskapsmøtet. DR bør ha en funksjonstid på 2 til 4 år.         
Kandidater foreslås av medlemmer, fungerende DR eller styret. Valget organiseres av styret og 
gjennomføres på demokratisk vis i lokalt distriktsmøte, minimum 4 uker før klubbens ordinære 
representantskapsmøte.                                                                                                           
Distriktsrepresentantene skal sende distriktregnskap med bilag til klubbens                                        
regnskapsfører per .31.12.  innen 01.02.                                     
 
I forbindelse med representantskapsmøtet skal distriktsrepresentantene møtes i forkant, for å gå 
gjennom dagsorden og de saker som legges frem på representantskapsmøtet.  Under denne 
konferansen rapporterer den enkelte DR om økonomi og aktiviteter som er gjennomført innenfor 
distriktet. DR legger videre frem planer for virksomheten i sitt distrikt kommende år.        

På klubbens representantskapsmøte, og ekstraordinært representantskapsmøte, kan NKK og FKF 
møte med inntil 2 representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.  
 
§3-3 Innkalling  
Dato for representantskapsmøtet skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.  
Det skal av styret innkalles til ordinært representantskapsmøte med minst 4 ukers frist.     
Innkallingen kan sendes medlemmet pr. post, e-post, i adressert medlemsblad, eller kan publiseres 
på klubbens nettsider.  
Med innkallelsen skal følge:  
- Dagsorden  
- Årsberetning  
- Regnskap med revisors beretning  
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må 
være styret i hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato.  
- Budsjett for neste år  
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i 
hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.  
 



 
 
§3-4 Representantskapsmøtets oppgaver  
Representantskapsmøtets oppgaver er:  
a) Godkjenne fullmakter, godkjenne innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være 
til stede.  
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra 
møtet.  
c) Behandle årsberetning.  
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning.  
e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag er 
ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.  
f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av representantskapsmøtet.  
g) Godkjenne budsjett og kontingent for neste år.  
h) Velge:  
- Leder for 2 år  
- Nestleder for 1 år  
- Tre styremedlemmer for 2 år  
- To varamedlemmer for 1 år 
Av styremedlemmene er tre, respektive to, på valg hvert år, første gang ved loddtrekning.                    
Styret konstituerer seg selv.  
- Revisor velges for 2 år, vararevisor 1år. 
- Valgkomite med leder og to medlemmer for 3 år, samt en vararepresentant for 1 år.  
- Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd”                
kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.  
- Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker 
på dagsorden kan fremsettes under representantskapsmøtet, også ved valg.  
- Oppretter representantskapsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger 
kandidater til ledige tillitsverv, kan representantskapsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til 
nyopprettede eller ledige verv, uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.  
 
§3-5 Ekstraordinært representantskapsmøte 
Ekstraordinært representantskapsmøte avholdes hvis representantskapsmøtet, styret eller          
minst 10% av medlemmene forlanger det.  
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som 
skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på 
dagsorden kan fremsettes under representantskapsmøtet, også ved valg.  
Reglene for ordinært representantskapsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.  
 
Kap 4 Styret m.v.  
§4-1 Styret  
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom representantskapsmøtene. 
  
§4-2 Vedtak og representasjon  
Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst tre andre styremedlemmer deltar på 
møtet. I styret stemmes det åpent, og beslutninger fattes ved simpelt flertall, med unntak av 
innstilling til æresmedlem (som krever 2/3 flertall).  
 
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal 
føres protokoll fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK.  
 
 



 
 
 
§4-3 Styrets oppgaver er og:  
- Lede klubben mellom representantskapsmøtene. 
- Avholde ordinært representantskapsmøte. 
- Drive klubben i samsvar med klubbens formål  
- Gjennomføre beslutninger truffet av representantskapsmøtet. 
- Oppnevne komiteer og representanter for klubben og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, 
avlsråd og redaktør  
- Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen  
- Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret  
 
Kap. 5 Representantskapsmøtevalgte verv/komiteer  
§5-1 Valgkomite  
Valgkomiteen består av leder og to medlemmer, samt ett varamedlem. Valget skjer for 3 år av 
gangen, og medlem kan ikke gjenvelges. Ett nytt medlem av valgkomiteen velges hvert år. 
Valgkomiteens leder er person som er på valg. Varamedlem velges for 1 år.                                               
Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på 
kandidater til alle de verv som skal besettes.  
 
§5-2 Revisor  
Representantskapsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir 
beretning til representantskapsmøtet.  
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.  
 
Kap. 6. Diverse bestemmelser  
§6-1 Lovendringer  
Lovendringer kan skje på ordinært representantskapsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. 
Lovene og endringer av disse må sendes FKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt 
som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet annet er bestemt.  
 
§6-2 Tolking av lovene  
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av 
tilknytningen til NKK jmf. NKKs lover § 6-1.  
 
§6-3 Oppløsning  
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært representantskapsmøte. Beslutningen 
må stadfestes på ekstraordinært representantskapsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen 
gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.   
 
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av representantskapsmøtets bestemte formål. 
Bestemmer ikke representantskapsmøtet noe spesielt tilfaller midlene NKK.  
 
 
 
Styrets innstilling: 
 
Lovforslaget vedtas  
 

 



Sak 09   
b)   Nye uttakskriterier uttak NM lag 

Forslag  

Avlsrådet i Norsk Pointerklub fremmer med dette forslag til nye regler for uttak NM lag,                   

høst, vinter og lavland. 

Laget til NM Høyfjell tas ut med bakgrunn av oppnådde poeng i pointercupen på høyfjell 

 Høst året før ganget med to 

 Vinter samme år ganget med en 

 Høst samme år ganget med tre 

 VK premie samme høst 

 Tidligere premiert i VK på Kongsvold. 
 

Laget til NM vinter tas ut med bakgrunn av oppnådde poeng i pointercupen på høyfjell 

 Vinter året før ganget med to 

 Høst året før ganget med en 

 Vinter samme år ganget med tre 

 VK premie samme vinter 
 

 Laget til NM Lavland tas ut med bakgrunn av oppnådde poeng i pointercupen lavland og høyfjell   

 Lavland året før ganget med to 

 Vinter samme år ganget med en 

 Høst samme år ganget med en 

 Lavland samme år ganget med tre 

 Premie lavland samme år. 
 

Bakgrunn 

Foruten NM, hvor vi har hevdet oss godt de siste 5 år, må vi vel erkjenne at vi ikke har hatt den helt 

store suksess i lag NM, høst som vinter.  I tillegg skaper nåværende uttaksmodell negativt ladet 

diskusjoner i ettertid. 

Vi har gjennomgått andre klubbers uttakskriterier og landet på et forslag for NPK som vi mener vi tar 

ut det beste laget på, og i større grad fjerne diskusjoner i etterpåklokskapens ånd.  

Andre klubber tar utgangspunkt i championatpoeng etter en fast modell.  Vi har laget en lignende 

modell, men benytter pointercupen som utgangspunkt da det vil være lettere å administrere. 

De andre bygger sine uttak etter disse prinsippene og signaler vi har tyder på at det ikke forekommer 

diskusjoner omkring laguttak. 

Styrets innstilling: 

Nye uttakskriterier uttak NM lag vedtas 



Sak 09 
c)  Poengberegning pointercupen 
 
Det har kommet en del spørsmål om hvordan poengberegningen i pointercupen                            
skal praktiseres vedrørende oppnådde resultater i utlandet.       
                                                                          
Dette var også oppe på fjorårets representantskapsmøte, styret vil med dette be 
representantskapsmøtet presisere poengberegningen i pointercupen. 

Unghundklasse UK: 
 
Kåring av årets ungpointer basert på resultater fra høyfjell, lavland og skog: 
 
1 UK = 3 poeng, 2 UK = 2 poeng, 3 UK = 1 poeng. 

Plassering i finale på høystatusløp (Norsk Derby, Svensk Derby, Dansk Derby, Finsk Derby, Arctic Cup, 
Forus Open, Sør Norsk Mesterskap, Unghund Grand Prix, Fjellpokal, Vinter Fjellpokal)                                   
gir 6 poeng for 1 plass, fallende til 1 poeng for 6.plass.  
I Norsk Derby får man i tillegg poeng for kvalifisering og semifinale etter samme skala.                                  
Seier i Norsk Derby gir 10 poeng ekstra. 
Ved poenglikhet ved årets avslutning gjelder flest 1-priser, deretter yngste hund. 
 
Unghund i høystatusløp som oppnår en premiering i kvalik, samt plassering i finalen skal ha poeng i 
pointercupen for begge oppnådde resultat, selv om kvalik og finale går samme dag. 
 
Åpen klasse AK:                                                                                                                                                              
1 AK = 3 poeng, 2 AK = 2 poeng, 3 AK = 1 poeng. ÆP skog gir 5 poeng ekstra. 

Vinnerklasse VK: 

1 VK gir 6 poeng, deretter fallende til 6 VK = 1 poeng. 
Tillegg for Cacit og Res.Cacit = 5 poeng. 

 CK eller Cert (Sverige, Danmark, Finland) gir 4 poeng. 

På svenske prøver der det ofte tildeles både HP, Cert og Cacit på samme resultat gjelder                         
max 5 poeng i tillegg. 

Premieringer i finale på to og tre dagers VK gir i tillegg 3 poeng, mens premieringer i semifinale på                   
tre dagers prøver gir 2 poeng. 

Vinner i ett av Norgesmesterskapene (Høyfjell, Vinter, Skog og Lavland) får et tillegg på 10 poeng.  
(pr. NM). 

Det samme gjelder vinner av Svenske Mesterskap, Danske Mesterskap og Finske Mesterskap. 
 
For øvrig så skal resultater fra Svergie, Danmark og Finland ha lik poeng fordeling som Norge. 
Resultater fra de nordiske land skal dokumenteres fra arrangør med resultat og stempel,                                         
eier, fører, hund.  
 
Styrets innstilling: 
 
Presisering av poengberegning i pointercupen vedtas 



 

Sak 10  Aktivitetsplan 2013 
 

Fuglehundprøve høyfjell 27-29.september 2013 Hjerkinn 

Lukket unghundprøve 28.september 2013 Dovre 

 

For øvrig, se Distrikts rapportene, 

eller www.pointer.no for oppdatert aktivitetsplan for de forskjellige distrikter. 

 

Styrets innstilling: 

 

Aktivitetsplan 2013 vedtas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 11 Fastsettelse av medlemskontingent 2014 

 
Medlemskontingenten i NPK har de siste årene vært kr. 500,- 

Styret ønsker å beholde samme medlemskontingent til Norsk Pointerklub.               

En andel av den samlede medlemskontingenten fastsettes imidlertid av NKK. 

Grunnkontingenten i NKK blir avgjort på NKK RS i november 2013. 

 

Styret innstilling: 

 

Medlemskontingenten til NPK beholdes uforandret, eventuell økning av grunnkontingent til 

NKK vil komme i tillegg. 

 

Styrets innstilling: 

 

Medlemskontingent 2014 vedtas 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.pointer.no/


Sak 12 Budsjett for 2013 

DRIFTSINNTEKTER 
 

2013 
 

2012 

     

Medlemskontingent 
 

425000,00 
 

kr 410 000,00 

Sponsorinntekter 
 

25000,00 
  Salg av Pointereffekter 

 
20000,00 

 
kr 15 000,00 

Kongsvoldprøven 
 

15000,00 
 

kr 30 000,00 

Internettreklame 
 

0,00 
 

kr 5 000,00 

Momskompensasjon 
 

30000,00 
 

kr 25 000,00 

Lotteri 
 

20000,00 
 

kr 20 000,00 

     SUM INNTEKTER 
 

540000,00 
 

kr 505 000,00 

     DRIFTSUTGIFTER. 
    Årbok 
 

45000,00 
 

kr 50 000,00 

Kalender 2014  15000,00   

Beholdningsendring varelager 
 

20000,00 
 

kr 20 000,00 

Fuglehunden 
 

130000,00 
 

kr 140 000,00 

FKF 
 

14000,00 
 

kr 15 000,00 

     ANDRE DRIFTUTGIFTER: 
 

    Kontorhold 
 

30000,00 
 

kr 35 000,00 

Kontorrekv., porto, tlf, forsikr 
 

15000,00 
 

kr 17 000,00 

Data/EDB kostnader 
 

5000,00 
 

kr 13 000,00 

Hjemmeside 
 

7000,00 
 

kr 15 000,00 

Internett 
 

10000,00 
 

kr 30 000,00 

Rep.møte/DK 
 

95000,00 
 

kr 70 000,00 

Avlskonferanse 
 

30000,00 
 

kr 10 000,00 

Rasekompendium  5000,00   

Møteutgifter 
 

30000,00 
 

kr 15 000,00 

Utgifter sponsorer 
 

10000,00 
 

kr 10 000,00 

Premier 
 

10000,00 
 

kr 10 000,00 

Andre driftsutgifter 
 

15000,00 
 

kr 10 000,00 

Villmarksmessa 
 

5000,00 
 

kr 5 000,00 

NM lag 
 

20000,00 
 

kr 30 000,00 

Støtte til VM 
 

10000,00 
 

kr 10 000,00 

Nordisk Pointermatch 
 

10000,00 
  Sum driftsutgifter 

 
531000,00 

 
kr 505 000,00 

     Overskudd 
 

9000,00 
   Styrets innstilling:  

Forslag til budsjett for 2013 vedtas. Styret gis fullmakt til å foreta eventuelle omdisponeringer      

innenfor den samlede budsjettramme 



Sak 13 Valg 

Forslag til nytt styre i Norsk Pointerklub 

Representantmøtet, 05. mai 2013 

Valgkomiteens innstilling: 

Leder               Geir Roger Hagenes                ny                                             2 år 

Styremedlem   Per Dahle                                  ny                                            2 år 

Styremedlem     Terje Steinsund         ny    2 år 

Styremedlem   Eva Solli                             ny                                             2 år 

Styremedlem                 Terje Bjugan                              ny                2 år 

Styremedlem                 Terje Natland    ikke på valg 

Styremedlem                 Ola Thingelstad                         ikke på valg 

 

Robert Gill er foreslått og settes som motkandidat mot Terje Bjugan.                                                                   

Valgkomiteen har mottatt brev fra Espen Lunne som ønsket å fratre av private årsaker. 

 

Revisor:  Johanne Bergseng  ny    1 år 

Vararevisor:   Øystein Nilsen   gjenvalg   1 år 

Valgkomite:  

Leder:    Per Ola Brekke   gjenvalg   1 år 

Medlem:  Aslak Digernes   gjenvalg   1 år 

Medlem:  Bjørn Smistad   ny    1 år 

 

Valgkomiteen har ikke mottatt andre forslag til kandidater.                                                               

Valgkomiteens innstilling er enstemmig. 

Valgkomiteen har bestått av følgende: 

Leder:    Øystein Nilsen                          

Medlem:  Per Ola Brekke                                                     

Medlem:  Aslak Digernes 

 


