
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pointer.no/index.php/component/banners/click/25


 

 

 

 

SAKSLISTE: 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

2. Valg av to representanter til å godkjenne eventuelle fullmakter.  

3. Valg av ordstyrer og referent.  

4. Valg av to representanter til å undertegne protokoll.  

5. Styrets årsberetning 2013.  

6. Avlsrådets årsberetning 2013.  

7. Regnskap for 2013.  

8. Revisors beretning.  

9. Innkomne saker – saker fra styret.  

a) Årets utstillingshund – statutter 

b) Revidering av lover NPK 

10. Aktivitetsplan 2014.  

11. Fastsettelse av kontingent for 2015.  

12. Budsjett  

13. Valg  

14. Hedersbevisninger/Utmerkelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 

2. Valg av to representanter til å godkjenne eventuelle fullmakter.  

 

3. Valg av ordstyrer og referent.  

 

4. Valg av to representanter til å undertegne protokoll. 
 

5. Styrets årsberetning 2013. 
 

Beretningen omfatter kalenderåret 2013. 

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 15 styremøter og 2 møter med Distriktsrepresentantene i perioden. I 

tillegg har styremedlemmene god kontakt over mail og telefon. 

 

I løpet av året har følgende aktiviteter vært gjennomført: 

 Distriktskonferanse på Rica Hell, Værnes  

 Representantskapsmøte på Rica Hell, Værnes  

 Stand Villmarksmessen, Oslo. 

 Fellesutstillingen i Oslo 

 Unghundfremvisning Oslo/Akershus 

 Nord-Norsk Pointertreff med spesialutstilling Målselv 

 Midt-Norsk Pointertreff med spesialutstilling Hageseter 

 Pointertreff Bjåen 

 Pointertreff med spesialutstilling Hokksund 

 NPK’s hovedprøve på Hjerkinn. 

 NM lag Vinter høyfjell 

 NM lag Høst høyfjell 

 NM lag Lavland 

 Fellesutstillingen Midt-Norge i Trondheim 

 Deltakelse VM 

 Nordisk Pointermatch 

 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. 2013 er totalt 908, en oppgang på 11 fra 2012. Æres - og 

livsvarige medlemmer er inkludert.  

Styret er fornøyd med medlemsutviklingen all den tid vi har oppgang i medlemstallet. 

Styret vil fremover fortsatt ha som målsetning å øke medlemstallet. 

Noe som søkes gjort ved et ytterligere bedre tilbud til medlemmene. 

 

Pointeren kan i 2013 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 svært bra, takket være bevisst innsats. 

Distriktsrepresentantene gjør en utmerket innsats for klubbens medlemmer og fungerer for 

øvrig uten nevneverdig innblanding fra styret. 

Økonomistyringen er utmerket og regnskapet er fortløpende ajourført. 

Som det fremgår av resultatregnskapet så gikk klubben med et overskudd på kroner 93 820.- 

Kontingenten var for 2013 kr. 500.- for A-medlem, kr. 200.- for B-medlem. 

 

All informasjon til klubbens medlemmer forgår gjennom vår webside. Styret takker 

redaksjonen for utmerket jobb med oppdatering av hjemmesiden.  

Vi oppfordrer våre medlemmer til aktiv bruk av websiden for å holde seg oppdatert. 

 

I løpet av året fikk vi den triste melding om Otto Knudsens plutselige bortgang. 

Otto arbeidet som webansvarlig i mange år, og var en ihuga pointermann. 

Han hadde flere gode pointere gjennom sin tid, og var også tildelt klubbens gullmerke for sin 

innsats for pointeren. 

 

 

1. DISTRIKTSKONFERANSE/REPRESENTANTSKAPSMØTE. 

Distriktskonferansen 2013 ble avholdt den 4. mai 2013 på Rica Hell, Værnes 

Representantskapsmøtet 2013 ble avholdt den 5.mai 2013 på Rica Hell, Værnes 

Referat fra representantskapsmøtet ble ikke trykket i Fuglehunden 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ORGANISASJON 

Styrets sammensetning: 

 

Leder:    Geir Roger Hagenes  

Nestleder:   Per Dahle         

Styremedlemmer:  Terje Steinsund 

Robert Gill 

Terje Natland 

Varamedlemmer: Eva Solli 

 Terje Bjugan 

  

Avlsrådleder:   Terje Steinsund    

Avlsrådmedlemmer:  Marianne Steenland fram til 1/11/13 

    Lars Lysberg 

Ole Ivar Frømyr 

Thomas Engh 

   

      

Revisor:   Inger Johanne Bergseng      

Vararevisor:   Marianne Sagstad 

   

 

Valgkomité:   Aslak Digernes (leder) 

    Per Ola Brekke (komitemedlem) 

    Ola Thingelstad (komitemedlem) 

     

              

Regnskapsfører:  Unni Bakke (fast stilling) 

Sekretær/medlemsservice/ 

kasserer:   Bjørg Hillestad (fast stilling) til 30.06.13 

    Ann-Karin Lindberg (fast stilling) fra 01.07.13 

 

Distriktsrepresentanter: 

Oslo/Akershus: Unni Bakke, leder, avløst i løpet av året av Øystein Dahl 

Medlemmer i styringsgruppe: Ivan Bunes, Ola Thingelstad, 

Gjermund Aas fram til 01.12., Inger-Johanne Bergseng, Aud 

Karin Brekke. Web-ansvarlig: Jim-Tore Klingenberg 

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

Hedmark/Oppland: Bente Bergersen, leder. 

 Medlemmer i styringsgruppe: Håvard Skinstad, Bente Indegård  

Buskerud/Vestfold: Per Ola Brekke, leder, avløst i løpet av året av Thomas Eng. 

Vara: Stein Rismyhr 

Agder/Telemark: Ingrid Margrethe Bjåen, leder.  

Medlemmer i styringsgruppe: Olav Schrøder  

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

Medlemmer i styringsgruppe: Frank Ådne Pedersen 

Vestlandet Nord: Harald Rogne, leder avløst i løpet av året av Ole Frøland 

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

Lundal, Finn Larsen, Terje Bjugan   

Nordland:  May Iren Vik holt, leder. Vara: Rune Strandskog 



 

 

Troms/Finnmark:  Inger-Lill Løkås Pedersen, leder. Kontaktpersoner i Finnmark:  

    Bernt Eriksen og Thor Arthur Didriksen 

 

         

 

Styreoppnevnte komiteer: 
Internettansvarlige:   Jim-Tore Klingenberg /Erlend Opdahl   

Redaktør Fuglehunden:  Eva Bente Lindseth 

Jaktprøvekomité:   Unni Bakke    

Årbokkomité:    Eva Bente Lindseth/Snorre Nicolaisen 

Fellesutstillingen Oslo:  Oslo/Akershus          

Fellesutstillingen Trondheim: Trøndelag 

Pokalforvalter/materialforvalter: Håvard Otto Rudi  

 

Representasjon: 

Raseutvalget:    Geir Roger Hagenes  

FKF rep.skap.:   Geir Roger Hagenes 

 

 

 

3. NPK s MEDLEMMER 
   

År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sum medlemmer:   960 1004 1050 955 977 991  963 915 897 908 

 

       

4. POINTERREGISTRERINGER 

ÅR:  2003   2004   2005    2006 2007    2008    2009    2010   2011   2012   2013 

Antall:   248   311 250 322 203 322  282   141     284  207     236 

 

5. FUGLEHUNDEN 
Fuglehunden har også i 2013 utkommet med 6 nummer, dette er helt nødvendig for å få 

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

opp til medlemmene å fylle disse.  

 

6. VILLMARKSMESSA 2013.  

Årets Villmarksmesse på Norges varemesse i Lillestrøm 04.- 07. april ble nok en gang meget 

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

før, under og etter messen på en meget flott måte! 

 

7. FELLESUTSTILLINGEN, OSLO 
Fuglehundklubbenes Fellesutstilling 2013 ble arrangert lørdag 4. mai på Hvaltjern. 

Dommer var Oscar Nilsen. BIR og cert til Røynåsens Bare Bieber, eier: Robert Gill. BIM og 

cert. til Østagløtten’s Miss Ziva, eier: Finn Trana 

 

 

8. UNGHUNDFREMVISNING OSLO/AKERSHUS 

Onsdag 5. juni var det unghundfremvisning på Nordre Lindeberg gård i Oslo. Det ble også i 

år meget godt oppmøte og totalt 15 unghunder var påmeldt. Marianne Lund dømte Røynåsens 

Bare Bieber, eier Robert Gill, til BIR. BIM ble Østagløttens Yoga til Rita og Frode Stenerud. 



 

 

 

9. NORD-NORSK POINTERTREFF 

Pointertreffet på Rundhaug i Målselv ble arrangert helga 07.-09. juni, og i år hadde noen 

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

programmet. Dommer Steinar Sørli hadde tatt turen i år og sto for bedømmelsen av 24 

hunder. BIR m/cert  Barentsvidda’s C Nansen med eier Geir B Larssen, BIM m/cert ble 

Fugledes Petite med eier Wanja Andersen.  

 

10. MIDT-NORSK POINTERTREFF 
Midtnorsk Pointertreff det 25. i rekken ble den 28 -30. juni ble som vanlig holdt på 

Hagesæter. Svenske Marina Bengtsson hadde 34 hunder og 5 valper til bedømmelse på 

lørdag. NUCh Eidemila’s Prikka, eier: Bjørnar og Liv Randi Eidem ble BIR . BIM ble 

Røyskattlias Brisen, eier Morten Hagen. Tispecertet gikk til Barentsvidda’s Parma, eier: 

Øystein Johnsen/Tom Hardeland. Hanhundcertet gikk til Eidemilas Kompis, eier: Bjørnar og 

Liv Randi Eidem. 

 

11. SØR - NORSK POINTERTREFF 

Et hyggelig pointertreff ble avholdt på Bjåen den 21.- 23. juni. 33 pointere var påmeldt og ble 

bedømt av Vibeke L. Andersson. Vinner av utstillinga m /cert ble Black Lucky’s Queen L til 

Per Ola Brekke. BIM m/cert ble Barentsvidda’s C Donald til Arild Skeivik 

 

12. POINTERTREFF KONGSBERG 

Dette ble i år flyttet til 2. og 3. november og ble et samarbeid mellom Oslo /Akershus, 

Østfold, Buskerud/Vestfold og Agder/Telemark. 19 pointere ble bedømt av Trond Olsen. BIR 

ble Røynåsens Bare Bieber, eier: Robert Gill. BIM ble Fn Isa, eier Finn Holm Nygaard.  

 

13. NPK’s HOVEDPRØVE.  Viser til avlsrådets årsmelding. 

 

14. NM-lag Vinter - viser til avlsrådets årsmelding 

 

15. NM lag Høyfjell - viser til avlsrådets årsmelding 

 

16. NM lag Lavland - viser til avlsrådets årsmelding  

 

17. FELLESUTSTILLINGEN MIDT-NORGE 

Felles utstillinga i Midt-Norge stilte med hele 19 hunder i år lørdag 9. november. Dommer var 

Per H. Nymark og vinner ble Maiken Horn Vatne med Fjellrypas Tempo. BIM ble 

Østagløttens del Piero til Øyvind Kvaløy.  

 

18. Deltakelse i VM – viser til avlsrådets årsmelding 

 

19. Deltakelse Nordisk Pointermatch – viser til avlsrådets årsmelding 

 

20. UTMERKELSER 

Jakt- og skigudinnens Skades pris 2013 tildeles Wanja Andersen 

Wanja Andersen som har oppnådd følgende premier på sine egne hunder: 

2.VK. på Fugleded Petite og 2.AK på Karacanis Black Tower. 

«Skadeprisen tildeles det kvinnelige medlem av NPK som gjennom vinteren har oppnådd flest 

jaktprøvepoeng ved å føre egne eller andres pointere på jaktprøve. Poengberegningen følger 

de til enhver tid vedtatte regler for kåring av Årets Pointer i UK/AK.» 



 

 

 

Margrethe-begeret for 2013 tildeles Eva Solli 

Eva har i en årrekke vært en svært viktig ambassadør for pointeren. Hun har ved flere 

anledninger ført sine og mannen Arilds pointere på jaktprøver og i utstillingsringen.  

Senest høsten 2013 hentet hun hjem en 1.AK på Ohlsmyrens Rocket Man (Jutevatnets Radar 

– Borgeflons Jaga Cs). Hun var inntil 2012 distriktsrepresentant for Trøndelag, noe hun 

skjøtte på fortreffelig vis. Eva gjør en helt enestående og tidkrevende jobb med å føre 

jaktprøvekritikkene for årboka og våre nettsider. Pr. i dag sitter hun fortjenestefullt i styret 

i Norsk Pointerklub. Hun er alltid like positiv innstilt og tar stadig på seg nye oppgaver for 

pointeren. Styret mener Eva er en verdig mottager av Margrethe-begeret 2013. 

 

Styret vil til slutt takke alle som har bidratt til de fantastiske resultater oppnådd med 

pointeren og som har bidratt til og markedsført NPK på en positiv måte. 

 

Styret 

Leder Geir Roger Hagenes - Nestleder Per Dahle - Styremedlem Terje Steinsund 

              Sign.     Sign.                               Sign. 

Styremedlem Terje Natland - Styremedlem Robert Gill – Varamedlem Eva Solli 

              Sign.    Sign.          Sign. 

Varamedlem Terje Bjugan 

   Sign. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Avlsrådets årsberetning 2013.  

 
I 2013 har pointeren markert seg positivt. Først og fremst gjennom nok en seier i NM lavland 

Lag, individuell vinner 

av NM Vinter, 2. premie i NM lavland finale og 3. premie i NM høyfjell finale. 

Det er registrert 40 norskfødte kull med 236 valper i Norge i 2013. Det tilsvarer 5,9 valper per 

kull. 

 

NM Vinter 

I kvalifiseringen på fredag stilte 200 huner til start. Av disse var det 43 pointer (21,5 %).  

5 av disse ble premiert: 

• 1.VK NSUCh Karacanis Nobel (Karacanis O Bull – Karacanis Lo-La) til Arthur Abelsen 

• 1.VK NJCh NUCh Jimsrypas Kitty (Black Luckys William – Jimsrypas Chappes Bivdi) 

til Jim T. og Line Theodorsen 

• 3.VK NJCh Joker (Koss – Ramfløydalens Pepsi) til Ronny Hartviksen 3.VK 

• 3.VK NJCh Ohlsmyrens P Respect (Setpoints Buddy – Borgeflons Jaga Cs) til Hans 

Simensen, fører Robert Gill 

• 4.VK Pellarskogens Kon (Pointnics E I Point – Pellarskogens Rossi), til Ole Ingebrigtsen 

I semifinalen stilte 60 hunder, hvorav 11 pointere (18,3 %). Ingen pointere ble premiert. 

I søndagens finale var det to pointere på startstreken, henholdsvis Pellarskogens Kon 

(Pointnics Point – Pellarskogens 

Rossi) eier Ole Ingebrigtsen og N SE UCh Barentsviddas B Sortebill (Black Luckys Copiad 

– Giga) eiere Geir B. Larssen/ 

Ingrid Salvesen. 

N SE UCh NMFHv-13 Barentsviddas Sortebill hadde den store dagen, trakk det «lengste 

strået» og ble Norsk Mester Høyfjell vinter 2013! 

 

NM lag Vinter 

I 2013 ble det innført en ny uttaksmodell for NM lagene og følgende var tatt ut på årets lag 

• NUCh NJCh Ørntuas Aiko (Altegeinos Garm – Ørntuas A Bjørk) til Stian Henriksen 

• NJCh Ohlsmyrens P Respect (Setpoints Buddy – Borgeflons Jaga Cs) til Hans Simensen, 

fører Robert Gill 

• NJCh Joker (Koss – Ramfløydalens Pepsi) til Ronny Hartviksen 

• Reserve; Pimens Aron (Jutevatnets Radar – Drevjans Belle) til Terje Steinsund, fører 

Ronny Hartviksen. 

Laget gjorde en hederlig innsats og klatret opp på pallen som nr. 3. 

 

NM Høyfjell 

200 stilte til start i den individuelle konkurransen. Av dette var det 32 (16,0 %) og vi fikk seks 

premier av totalt 23 (26,1 %), 

hvorav fire med 1.VK og tre av disse med CK: 

• 1.VK m/CK Pointnic's Point (Jutevatnets Radar – Pointnic's Chanti), Ole Ingebrigtsen 

• 1.VK m/CK Pointnic's Laiba (Jutevatnets Radar – Pointnic's Chanti), Frode Kutschera 

• 1.VK m/CK Eidemlias Raya (Jimsrypas Jeger – Lytingfjellets D-Lille My), Bjørnar Eidem 

• 1. VK NJCh Tig (Karacanis Lille Dart – Kvithøvdlias Nazze), Ole Ivar Frømyr, fører Terje 

Steinsund 

Samlet gikk 11 (18,6 %) videre til semifinale. I semifinalen strammes det til og det ble delt ut 

totalt fem premier, hvor pointeren fikk en av disse: 

NJCh Black Luckys Ingo (Black Luckys Rapp – Black Luckys Tekla) til Knut Gunnar Sørli. 



 

 

Øvrige som kvalifiserte seg til finalen på søk var Eidemlias Raya (Bjørnar Eidem) og 

Pimens Aron (Terje Steinsund). 

Pimens Aron hadde dagen på sin side, noe som resulterte i 3. premie og pointer på pallen! 

Den individuelle konkurransen må vel betegnes som en suksess for pointeren. Vi har 

prosentuelt flere til start i semifinale enn i kvalifisering og vi har flere til start i finale en i 

semifinale. Videre har vi høyere premieprosent en startprosent, både i 

kvalifisering, semi og finale. Samlet premieprosent på 25,8 mot startprosent første dag 16,0 

 

NM lag Høyfjell 
Våre utvalgte til laget denne gang var 

• NJCh Black Luckys Ingo (Black Luckys Rapp – Black Luckys Tekla) Knut Gunnar Sørli. 

• NJCh Skoglykkas Arjo ( Black Luckys Copiad – Maikkelis Lissi) Eivind Grønli. 

• Pointnic's Point (Jutevatnets Radar – Pointnic's Chanti) Ole Ingebrigtsen 

• Reserve: NUCh NJCh Ørntuas Aiko (Altegeinos Garm – Ørntuas A Bjørk) Stian 

Henriksen 

For de som gikk på bakpartiet ble det etter hvert klart at dette var dagen da vi absolutt ikke 

hadde ”stang inn” og pointerlaget plasserte seg som nr. 6. Det er vel riktig å si at vi i 

utgangspunktet har høyrere ambisjoner når våre beste hunder stiller til start. 

 

NM Lavland 

Det stilte 21 pointere i kvalifiseringen som hadde fått plass. Av disse ble følgende premiert: 

• 1.VK m/CK NJCh Black Luckys Ingo (NJCH Black Luckys Rapp – Black Luckys Tekla) 

E/F Knut Gunnar Sørli 

• 1.VK m/CK Chriwall’s Diva (Sito de la Mazzora- Bjørkollen’s Diana) E/F Christer 

Wallerby 

• 2.VK m/CK Fn Isa (Njch Black Luckys Rapp – Black Luckys Victoria) E/F Finn H Nygard 

• 3.VK. Brennmoen’s Jawa (Breideskaret’s Figo – Brennmoen’s Tea) E/F Linda Andreassen 

• 5.VK NJCh Ohlsmyrens P Respect (Setpoints Buddy- Borgefloens Jaga CS) E/F Hans 

Simensen 

I semifinalen ble disse premiert: 

• 1.VK semi NJCh Ohlsmyrens P Respect 

• 1.VK m/CK semi Fn Isa 

• 2.VK semi NJCh Sangernutens Bun Fuddy (Setpoints Buddy – Setpoints Fun) E/F Robert 

Gill. I tillegg gikk Vestfjorddalens Joker til finalen på søk. 

I finalen lykkes NJCh Ohlsmyrens P Respect og Hans Simensen få 2.VK NM finale. 

Fn Isa og Finn H Nygard fikk 3.VK finale. 

Respect og Hans Simensen vant NM lag gull og fikk høyeste poengsum og plasserte seg alle 

dager, Isa og Finn Nygård var med og sikret lag gullet samtidig som de også plasserte seg 

alle dagene inder NM indv. Vi bøyer oss i støvet! 

 

NM Lag lavland 
NM weekenden startet med Lag konkurranse på torsdag med dommere Stein Helge Østerli og 

Arild Skeivik. 

På pointerlaget stilte tre pointere som hadde vist oss god form inn til NM helgen. 

• NJCh Oterbekken’s Moody Blues (NJCh Grimasteggen’s Lucifer – Hesselhøj D Yenta) 

E/F Børge Simonsen 

• NJCh Ohlsmyrens P Respect (Setpoints Buddy – Borgefloens Jaga CS) e/f Hans Simensen 

• Fn Isa (NJCh Black Luckys Rapp – Black Luckys Victoria) e/f Finn Nygard 

Respect og Hans startet i 2. slipp, de la lista for resten av dagen hvor de oppnådde 26 poeng. 

Deretter var det Isa og Finn, de hadde ingen fugl men fikk 11 poeng. 



 

 

Til slutt var det Moody Blues og Børge de hadde litt stolpe ut, men sanket 9 poeng, dette var 

med til og sikre pointerlaget 

Gull i lagkonkurransen nok en gang og Respect ble kåret til individuell vinner vi bøyer oss i 

støvet! 

 

NM Skog 

NM Skog 2013 ble arrangert på Namdalseid, og det stilte fem pointere til start av totalt 62 

deltagere. Ingen ble premiert i kvalifiseringen, men tre gikk videre til semifinale uten å 

lykkes, slik at pointeren ikke var representert i finalen. 

 

Step Pokalen 

NPK avholdt lukket unghundprøve 290913 på Kongsvold under hovedprøven. 

Pointer Step var første norskoppdrettede pointer som oppnådde 1.UK i Norge (1903). Step 

pokalen er satt opp for å hedre denne hunden samt inspirere eiere av gode unghunder til å vise 

fram sine hunder. Dommere var Marianne Steenland og Christian Slettbakk. 

12 unghunder møtte til start. Fem gikk videre til finale. Vinner av Step pokalen 2013 ble 

Orremåsans Junior (Black Lucys Ingo - Tiurskogens Foxy Lady) eiere Ann Kristin 

Lindberg og Gjermund Aas med Gjermund som fører. Nr. 2 ble Oterbekkens 

I'm Back (Heinådalens Ask - Oterbekkens Moody Blues) eier/fører Terje Natland. Takk så 

mye til dommere og deltagere! 

Reglene for avprøving av hundene vil bli evaluert til neste gang konkurransen holdes. 

 

NPKs hovedprøve på Kongsvold 

Prøven ble avholdt helga 27.-29. september med base på Hjerkinn. 

Vår tidligere formann, Øystein Nilsen, ble hedret av Norsk Kennel Klubb for et fremragende 

oppdrett over flere år. 

Prøvekomiteen besto av leder, Unni Bakke, prøvesekretær Linda Andreassen. 

Dommeransvarlig var Terje Bjugan og data ansvarlig Jim-Tore Klingenberg. 

I åpen klasse ble kun en pointer tildelt 1.AK. Det var Eidemlias Dallas T (Jimsrypas Jeger - 

Lytingfjellets Lille My) med eier/fører Henry Espeseth. Tre andre pointere ble også premiert. 

I unghundklassen fikk Fjellrypas Mister Minister (Eidemlias Dallas T - Fjellrypas Lilo) med 

eier/fører Finn Olav Larsen 1.UK. To andre unghunder ble også premiert. 

Fem partier ut fredag i VK. Ingen pointere ble premiert verken 1. eller 2. dag. 

Tre pointere til finale: Eidemlias Raya (Jimsrypas Jeger - Lytingfjellets Lille My) til Bjørnar 

Eidem, Eidemlias Singha (BlackLuckys Rapp - Eidemlias Prikka) til Liv Randi Eidem med 

fører Bjørnar Eidem og Jutevatnets Makker (Pimens Arrow – Jutevatnets Pernille) eier/fører 

Christian Narmo/Stenerud/Frøland. 

Eneste premierte hund og vinner av hovedprøven 2013, ble Jutevatnets Makker.  

Makker ble også tildelt Cacit og oppnådde dermed tittelen NJCh. 

Vi gratulerer alle premierte hunder og deres førere. En stor takk til arrangørene for et 

glimrende arrangement. 

 

NPKs vinterprøve 

På pointerklubbens vinterprøve lykkes Chriwall’s Fred Flintstone (Chriwall’s Andy – 

Chriwall’s Diva) E/F Torstein Dehnmed og få en flott 1.UK, Peikar av Vor-Point (Pointnic's 

E Point – Juvel-En av Vor-Point) til Aslak Digernes fikk 2.UK. Vi gratulerer. 

 

 

 

 



 

 

HØYSTATUSLØP FOR UNGHUNDER 

 

Sør-Norsk unghundmesterskap 

Ble i 2013 avholdt som 1dagsprøve. 

Det var meldt på to pointere, det var Fjellrypas Lj Rally av Troll-Leiken (Vestfjorddalens 

Joker- Fjellrypas Lilo) og Fordalens 

Lex ( NJCh Jutevatnets Radar – Ohlsmyrens P Dancing Queen). 

Rally kom ikke til start, så dermed var Lex det eneste pointeren til start. Han holdt dagen ut 

uten og lykkes, det ble ingen premierte hunder denne dagen. 

 

Arctic Cup 

Hele 13 pointere stilte på startstreken og følgende gikk til finale Barentsviddas C Nansen 

(Anter - Giga) e/f Geir B Larsen, 

Barentsviddas C Vicky (Anter - Giga) e/f Ulf Jørgensen, Jutevatnets Imperia 

(Håkersløkkens Straight Flush – Jutevatnets Pernille) e/Gunnhild Ose, f/Thor B Sagland, 

Ørntuas Mille (Jutevtnets Cox – Ørntuas H Mille) e/Lise Henriksen, f/Stian Henriksen, 

Ørntuas Flicka ( Jutevtnets Cox – Ørntuas H Mille) e/f Rune Hoholm, Sallirs TJ Linni 

(Jimsrypas Jeger – Ottorinos Tya) e/f Mads Hansen, Sallirs Tj Cava (Jimsrypas Jeger – 

Ottorinos Tya) e/Gunnstein Bakland, f/Dag Håvard Hansen. 

I finalen markerte pointeren seg sterkt med to på pallen: 

• Ørntuas Flicka e/f Rune Hoholm 2. pr.finale 

• Sallirs TJ Linni e/f Mads Hansen 3. pr. finale 

 

 

 

Norsk Derby 

Norsk Derby ble i år avholdt 20.-21. september og pointeren var beskjedent representert med 

bare åtte til start, sammenlignet med 22 i 2012. Vi fikk ingen premier i kvalifiseringen, men 

Oterbekken's Fanndem (Heinådalens Ask – Oterbekkens Moody Blues) til Elin Dugstad 

gikk videre til semifinale. 

Finalen ble i år gjennomført uten at pointeren var kvalifisert, noe som må betegnes som 

spesielt. 

Hva som er årsak til at vi i år ikke makter å få flere kvalifisert og til start er vanskelig å vite 

og vi velger å tro at dette er et engangstilfelle. Med bakgrunn i startlisten for 2012 kan vi ikke 

konkludere med at dette er en trend, så vi setter vår lit til at pointeren stiller sterkere til start 

neste år. 

 

Unghund Grand Prix 2013 

Det stilte to pointere. Det var Boelsgaard’s Ravi (Frierfjordens Rex – Boelsgaards Cille) og 

Fordalens Lex (so). Ingen av disse lykkes og komme til finalen. 

 

Forus Open 2013 

Ingen påmeldte pointere. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NORSKEIDE POINTERE I UTLANDET 

 

Østerviks Andy Garcia (Chriwalls Andy – Østerviks Gorgonzola) E/F Christer Wallerby. 

6.SKL. Lofsdalen 20.-21. april. 

Bjørklunds C/R Jackson (NJCh Jutevatnets Radar – Hirvasvuopion Cepa) E/F Einar 

Holmvik 3.SKL. Lofsdalen 20.-21.april. 

Chriwalls Finn (Chriwalls Andy – Chriwalls Diva) E/F Christer Wallerby. 1.UKL Abisko 

13.-14. april. 

NJCh Tig (Karicanis Lille Dart – Kvithøvdlias Nazze) E/Ole Ivar Frømyr, F/Terje Steinsund. 

6.SKL Abisko 13.-14. april. 

Skipsfjordhønas C Bolt (Jutevatnets Cox – Skipsfjordhønas Texi) E/F Wiggo Ditlefsen 

2.ØKL SM Merkenes 11.-14. april. 

Karacanis Prikken (Karacanis Munch – Karacanis Tatra) E/F Skjalg Kristian Hundstad. 

5.SKL, SM Merkenes 11.-14. april. 

N SE UCh NMFHv-13 Barentsviddas B Sortebill (Black Luckys Copiad – Giga) E/F Geir 

B Larsen. 3.SKL, HP, CK, 

Arvidsjaur 16.-18. august. 

Sollidalens A Kaia (NJCh Ørntuas C Aiko – Ronja) E/F Øystein Pedersen. 1.SKL, HP, Cert, 

Skog, Krageholm 21. september. 

Black Luckys Queen L (NJCh Black Luckys Rapp – Black Luckys Tekla) E/F Per Ola 

Brekke. Nr 4 indv. Nordisk pointermatch 

26.-27. sept. 

INT N JCh SE UCh Bjørklunds K Cito (Kjakan – Bjørklunds C Clinta) E/F Einar Holmvik. 

2 .SKL HP m/res CACIT, Krageholm 21.sept. 

Bjørklunds C/R Jackson (so) E/F Einar Holmvik 4.SKL., Skåne 27. sept. 

Black Luckys Queen L ( so) E/F Per Ola Brekk 5.SKL., Skåne 27 sept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Regnskap for 2013. 
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

   



 

 

 

 

 



 

 

8. Revisors beretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Innkomne saker – saker fra styret. 

 

9a) Årets utstillingshund NPK - statutter 

 
Hunden må være registrert i NKK, være jaktprøvpremiert og eier må være medlem av NPK, samt 
bosatt i Norge. De tre beste resultatene oppnådd for tre forskjellige dommere på  NKK's 
terminfestede utstillinger i ett og samme kalenderåret blir lagt til grunn, og ett av resultatene må 
være oppnådd på en av NKK's  internasjonale utstillinger.   
 
Pointeren med flest poeng totalt er vinner av årskonkurransen. Ved poenglikhet vinner den 
hunden som har oppnådd flest poeng etter fylt 2 år. Ved fortsatt poenglikhet vinner hunden med 
flest jaktchampionatpoeng. 
 
De tre beste utstillingsresultatene beregnet etter følgende skala: 
 
Ant hunder reg i Dogweb'n på aktuelle utstilling  

1-10     

1. BTK/BHK 4     
2. BTK/BHK 3     
3. BTK/BHK 2     
4. BTK/BHK 1     
Tilleggspoeng:      
Mer enn 10 deltagende hunder 1     
CK 2     
BIR 4     
BIM 3     
CACIB 5     
RES CACIB 2     
1. BIG 4     
2. BIG 3     
3. BIG 2     
4. BIG 1     
1. BIS 4     
2. BIS 3     
3. BIS 2     
4. BIS 1     
Jaktpremiert innen utgangen av aktuelle utstillingsår 6     

 

 

 

 



 

 

9b) Revidering av lover NPK 

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 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 er en raseklubb som omfatter rasen pointer. 
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. 
 
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 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  
- Fem styremedlemmer for 2 år  
Av styremedlemmene er tre, respektive to, på valg hvert år, første gang ved loddtrekning. Styret 
konstituerer seg selv.  
- Revisor med vararevisor for 2 år.  
- 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 

 

10. Aktivitetsplan 2014. 

 

 

11. Fastsettelse av kontingent for 2015. 

 

 



 

 

12. NPK - Budsjett 2014 
  

    DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER 
  

    DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2014 

Medlemskontingent -420000 
 Pointereffekter -40000 
 Reklame/sponsor -40000 
 Kongsvoldprøven -15000 
 NPK kalendere 

  Lotteri 
 

-25000 
 Momskompensasjon -40000 
 SUM INNTEKTER -580000 
 

    DRIFTSUTGIFTER 
  Årbok 

 
40000 

 Beh.endring varelager 30000 
 Fuglehunden AS 140000 
 FKF 

 
14000 

 Kontorhold 
 

30000 
 Kontorrek./Porto/Telefon/Forsikring 15000 
 Data/EDB kostnader 5000 
 Internett 

 
10000 

 Hjemmeside 5000 
 Styremøter 

 
20000 

 Representantskapsmøte 100000 
 Avlsrådet 

 
20000 

 Andre møteutgifter 10000 
 Avskrivninger henger 6000 
 Rasekompendium 10000 
 Villmarksmessen 5000 
 Norsk Derby 5000 
 Sponsor utgifter 5000 
 Premier/Diplomer 10000 
 Andre driftsutgifter 5000 
 NM-Lag 

 
25000 

 Nordisk Pointermatch 
  Støtte til VM 10000 

 SUM DRIFTSUTGIFTER 520000 
 ÅRETS RESULTAT  -60000 
 

 

 

 



 

 

 

13. Valgkomiteens innstilling til nytt styre for NPK 2014. 

 

Det er kommet inn ett forslag til nytt styremedlem fra medlemmer innen fristen. De foreslår at 

Gullmerkemann Snorre Nicolaisen får plass i det nye styret. Ingen flere forslag foreligger. 

Valgkomiteen har som sedvane forespurt de sittende styremedlemmer som er på valg om de 

ønsker gjenvalg og samtlige har svart ja til dette. 

 

Følgende styremedlemmer er på valg for 2 år: Terje Steinsund - Ønsker gjenvalg. 

                Terje Natland - Ønsker gjenvalg. 

 

På valg for ett år som nestleder til styret: Per Dahle - Ønsker gjenvalg. 

 

Vararepresentant: Eva Solli – på valg for ett år. Ønsker gjenvalg. 

Vararepresentant: Terje Bjugan – på valg for ett år. Ønsker gjenvalg. 

 

Vararevisor Marianne Sagstad er ikke kontaktet. Er på valg for ett år. 

 

Gullmerkemann Snorre Nicolaisen har bekreftet sitt ønske om styreplass og vi stiller 

Representantskapet fritt til å velge ham. Da må han velges mot en av to sittende 

styremedlemmer – Terje Steinsund eller Terje Natland.  

 

Valgkomite. 

Den sittende komite      : Aslak Digernes – leder. Har sittet i 3 år og kan ikke gjenvelges.  

                                       : Per-Ola Brekke. Har sittet to år og rykker fram til leder i komiteen. 

                                       : Ola Thingelstad. Har sittet ett år og er ikke på valg. 

 

Som nytt medlem av valgkomiteen foreslås Ingun Raastad for 3 år. Er forspurt og takket ja. 

 

Det er foretatt en grundig gjennomgang av samtlige foreslåtte/sittende styremedlemmer samt 

samarbeidet i styret. Etter valgkomiteens erfaring fungerer styret meget godt og vår innstilling 

til nytt styre for Norsk Pointer Klub for 2014-2015 er enstemmig. 

 

 

For valgkomiteen NPK 

Aslak Digernes, sign.   

Per-Ola Brekke, sign 

Ola Thingelstad, sign. 

 

 

14. Hedersbevisninger/Utmerkelser. 

 


