
Hei pointerentusiaster og pointereiere! 

Vi går i gang med fotokonkurranse i Norsk Pointerklub! Tanken med konkurransen er at vi 

skal få inn bilder som vi kan bruke i pointerkalenderen for 2017. Bildene som sendes inn vil 

bli vurdert av en jury som består av to personer, og det kåres en vinner hver annen måned. 

Totalt blir det delt ut 8 premier (med forside- og baksidebilder). Bildene som blir premiert 

skal utgjøre hovedbildet for to måneder i slengen, og vinnerbildene blir presentert på 

www.pointer.no . 

Det er satt opp flotte premier til vinnerne av hovedbildene. Premiene er slirekniver fra Øyo, 

og knivbladet har gravert inn NPK-logo på knivbladet. Kniven heter Hallingskarvet. Dette er 

en flott turkniv for jegere og friluftsfolk. www.oeyo.no  

Det settes noen krav til bildene som sendes inn: 

1. De må være fotografert med et vanlig kamera og ikke mobil (så fremt ikke mobilen 

har et meget godt kamera). Det fordrer høy oppløsning på bildene for at de kan 

brukes i kalenderen. I motsatt fall blir de uklare.  

2. Bildet må være i liggende format.  

3. Dersom det ikke er fotografen som sender inn bildene, må bildene være godkjent av 

fotografen for å kunne brukes i kalenderen. Det er i så fall fotografen som 

konkurrerer om knivpremien.  

4. Bildene må ikke klippes til slik at de endrer størrelse før de sendes. Det kan evt 

designer av kalenderen gjøre før de legges inn i programmet.  

5. Det er ønskelig at hundene avbildes uten peilere og andre forstyrrende elementer. 

Jaktdekken er ok.  

Kalenderen er ment å være en morsom og hyggelig presentasjon av allroundhunden vi setter 

slik pris på, og vi ønsker bilder av pointeren i ulike situasjoner og i ulike bruksformål. Tenk 

månedene de skal presenteres i, og bruk fantasien! Januar og februar deler bilde, mars og 

april osv.  

Bildene sendes på mail til inger-lill@nordtroms.net og 

stein.ole.hagen@scandinavianphoto.no Navn og adresse på fotografen må vedlegges i 

mailen. 

Vi oppfordrer folket til å gå i gang så fort som mulig med fotograferingen! 

 

For styret 

Fotokomiteen 

v/ Inger-Lill L. Pedersen og Stein Ole Hagen. 
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