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Det Dehn'ske hundeliv med Pointere

• +Montrove Quest (Fredrik) Engelsk Engelsk Pointer f. 1996

• +Millstar Gold (Stegg) Engelsk Engelsk Pointer f. 1996

• +Masterpoint D.K. Reodor (Frikk) f. 2006, (Öb's Xl / 
Vestfjorddalens Tuva)

• Ørntua's G Victor f. 2010 (Black Luckys Cantona / Ørntuas
Rypa)

• NUCH NJ(K)CH Chriwall's Fred Flintstone f. 2011 (Chriwall's
Andy / Chriwall's Diva)

• Wilma Flintstone f. 2016 (Will (Trollet)) (Ohlsmyrens P 
Respect / Abelana)



Kort om Pointer

På Wikipedia kan vi lese at en Poiner er en:

• Klassisk Britisk stående fuglehund og ypperlig jakthund

• En blanding av Spansk Braque, Blodhund, Foxhound, 
Greyhound og Bull Terrier

• Norge har en rasestandard som tilsier en litt mindre hund enn
FCI

• En allsidig hund som behersker det meste fra apport til
skogsfugljakt og naturligvis den klassiske høyfjelljakten

• (fra den engelske Wiki) Pointers are habitual "couch potatoes" 
who enjoy relaxing on the family's chairs or sofas

• Pointers are intelligent, affectionate, clean and intensely loyal, 
their aggression level is very low to non-existent



Norsk Pointerklub's Formål

NPK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets 
interesser I Norge, samt å bidra til å fremme positive 
aktiviteter med hund og utvikling 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.

• Gi råd og veiledning i avlsspørsmål

• Følge en rasespesifikk avlsstrategi

• Arbeide for å ivareta rasen ut fra rasestandard og
bruksegenskaper



RAS' mål: Utvikle Den Mest Effektive Fuglehund
med god helse og mentalitet, best viltfinnerevne og presise fuglearbeid

Elementer som vektlegges og monitoreres i RAS:

• Populasjon

• Helse

• Bruksegenskaper

• Adferd & Mentalitet

• Eksteriør



RAS kortsiktig målsetting innen 2020

• Være en av de tre beste rasene som viltfinner. Nr. 1, 2 eller 3 i 
effekt-faktor basert på jaktprøvestatistikk

• Være en av de to rasene med lavest tomstand% basert
på jaktprøvestatistikk

• Opprettholde sin effektivitet (StM / MS) som en av to raser med 
kortest tid mellom hver stand basert på jaktprøvestatistikk

• Være bedre enn gjennomsnittet på presisjon og reis basert på
jaktprøvestatistikk



RAS' strategi

Effektiv populasjon holdes stor nok (mer enn 100) til et 
grunnlag for genetisk utvikling ved å:

• Stabilisere innavlsgrad på 3.0

• Begrense matadoravl

• Stimulere til import

I tillegg skal individer settes i avl gjennom anbefaling av
hunder som:

• Kan dokumentere gemytt og helsestatus

• Er de beste viltfinnere som står minst tomt

• Eksteriørmessig fremstår i henhold til nordisk rasestandard



RAS måling og måleparametre

Tema Ref Tiltak pointer.no Datahound Facebook Fugelhunden RS Årbok

1 kvartal: Populasjon 4.9 Orientering om reell polulasjon/matador avl

2 kvartal: Populasjon 4.9 Orientering om reell polulasjon/matador avl

Bruksegenskaper 6.5 Avlsindeks for tomstand

3 kvartal: Populasjon 4.9 Orientering om reell polulasjon/matador avl

Årlig/RS: Populasjon 4.9 Orientering om reell polulasjon/matador avl

Populasjon 4.9 Oversikt antall fødte pointere

Populasjon 4.9 Kullenes innavlsgrad og gjennomsnitt pointer

Populasjon 4.9 Publisering av grenser for matadoravl

Bruksegenskaper 6.5 Utvalgte 3 unge hanner

Bruksegenskaper 6.5 Avlsindeks for tomstand

Kontinuerlig: Populasjon 4.9 Publisering av innavlsgrad på alle parringer

Helse 5.5 Egenerklæring om helse

Helse 5.5 Publisering av HD indeks

Hesle 5.5 Foredrag om helse/foring

Bruksegenskaper 6.5 Liste over kvalifiserte avlshunder

Bruksegenskaper 6.5 Publisering effekt/viltfinnerind/tomstand%

Bruksegenskaper 6.5 Fokus på dommeres vurdring av fuglearbeid RU + FKF-DU

Bruksegenskaper 6.5 Bevisstgjøre dommeres bruk av tallkarakter RU + FKF-DU

Mentalitet 7.5 System for kritikkskjema for uønsket adferd

Eksteriør 8.5 Liste over dommere for pointere

Eksteriør 8.5 Motivere til dommerutdanning

Eksteriør 8.5 Oppfølging DogWeb statistikk (hvert 2. år)

Eksteriør 8.5 Kritisk gjennomgang av dagens rasestandard Arbeidsgruppe

http://www.pointer.no/


Styrker/Svakheter ved RAS - for diskusjon?

• Et godt utgangpunkt for å styre utvikling av Pointeren?

• Digitalisering av sporten (DataHound + DogWeb)?

• Basert på statistikk?

• Resultater som følge av gode dressører og
ikke genetiske egenskaper?

• Elsket og hatet av medlemmene?


