
Oslo/Akershus har sendt inn 3 forslag til Representantskapsmøte hvor man 
ønsker å fjerne indexliste-beregninger og endre pointercupen.  Forslagene 
begrunnes med ønske om bedre avlsarbeid og utvikling av pointeren. 
 
Forslagene har vært gjenstand for diskusjon i styret og styret vil tilføye følgende 
saksdokumentasjon og forslag til vedtak på RS: 
 
  
 

1. Forslag fra O&A om å avslutte indexberegningene 
 
Årsak til at O&A ønsker denne fjernes er at den: ”etter manges mening er en 
avsporing og til ingen nytte eller verdi i avlsarbeidet”. 
 
Styret og avlsråd kjenner til at det er en varierende syn på indeksen blant 
klubbens medlemmer. Man kjenner også til at flere oppdrettere i dag benytter 
indeksene i sitt arbeid.   Dette er hensyntatt i RAS hvor man både offentliggjør 
indeksene og hundens egenprestasjoner samt resultater på prøver, slik at 
Datahound i dag fremstår som en dynamisk ”plukkliste” for medlemmer som 
ønsker å avle eller kjøpe hund. 
 
Følgelig foreslår styret at forslaget forkastes. 
 
 

2. Forslag fra O& A om å avslutte vintercup kåring 
 
O & A sin begrunnelse er at dette ikke bidrar til pointerens utvikling.    
 
Det er nok dypt forankret i NPK ( og andre raseklubber) at det er høsthunden 
man ønsker å avle på.  Dette har RAS tatt konsekvensen av og derfor ble kåring av 
årets høyfjellshund endret fra og med 2016 til Årets høyfjellshund høst og Årets 
høyfjellshund vinter. ( to kåringer i stedet for en).  Det arrangeres vinterprøver 
over hele Norge, med stor deltagelse og interesse fra alle raser.  Vi i NPK ønsker 
at våre hunder skal delta og gjerne dominere også disse prøvene.  Da vil det være 
svært uheldig å fjerne kåring av Årets høyfjellshund vinter.  Til orientering 
gjennomføres det 54 vinterprøver i 2017 mot 42 høstprøver.  I store deler av 
Norge jaktes det ut februar og i enkelte områder helt til midten av mars.  Da har 
det verdi med en allsidig pointer som også behersker vinterlige forhold. 
 
Styret foreslår at forslaget forkastes. 
 



Forslag om å forandre pointecup beregningene 
 
Styret har forståelse for at poengberegningene i pointercupen i enkelte tilfeller 
kan virke urettferdig.  Styret mener imidlertid at flere forhold, enn det som O&A 
vektlegger angående poengberegning, bør gjennomgås. 
 
Styret foreslår at det nedsettes et utvalg som gjennomgår pointercupens regler og 
poengberegning og presenterer et forslag til RS 2018. 
  
  


