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P O I N T ER - I N FO



Norsk Pointerklub arbeider for pointerens omdømme og utvikling, 
med fokus på helse, funksjonelt eksteriør og bruksegenskaper 
på jakt.
NPK har et aktivt avlsråd som arbeider med flere prosjekter for 
å sikre vår rases sunne tilstand. 
Avlsrådet er et konsulterende organ der medlemmer kan komme 
med spørsmål og innspill angående rasens helbred. 
Pointeren er en meget sunn og livskraftig rase, og vi er ikke 
plaget med store avvik i helsetilstanden.

Som medlem i NPK vil du tilhøre en høyst 
ærverdig og fornem familie.
Norsk Pointerklub ble stiftet 28. november 1907, og er en av 
landets eldste hundeklubber.
NPK er altså godt over 100 år, men er en aktiv og attraktiv 
klubb der vi har fokus på pointeren som fuglehunden “par exellence”.

Pointeren hevder seg i alle typer terreng, så vel på fjell og 
lavland som på skog. Rasen er meget allsidig, gemyttet er 

fortreffelig og kapasiteten uovertruffen. 
Den er en rolig og stille familiehund som i tillegg til å ha 
utmerkede jaktegenskaper også brukes til trekk, kløv 

og agility. Den er med andre ord en allround-hund med 
flere bruksegenskaper. 

Pointeren er absolutt en vinterhund. Få raser g jør det bedre på vinterprøvene enn 
vår pointer, og en rekke ganger har pointeren stått øverst på pallen i store mester-
skap både på høsten og på vinteren. 

Pointeren var også den første rase som vant alle høystatusløp for 
fuglehunder. Kun en fuglehund har g jort det særegne å vinne NM 
vinter og SM vinter samme år. Kun en fuglehund har g jort det 
mesterverket å vinne tre NM på rad; NM lavland, NM vinter og 
NM høyfjell. Begge var selvsagt pointere.

Som medlem i NPK vil du få tilgang til arrangement og treff, 
samt være tilknyttet en lokal distriktsgruppe. 
Du vil også motta seks nummer av bladet “Fuglehunden” årlig, og 
få tilsendt NPKs årbok. 
Innmelding i NPK kan g jøres via hjemmesiden til NPK, 
www.pointer.no 

Vi ønsker deg velkommen som 
medlem i Norsk Pointerklub!


