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BERETNINGEN GJELDER KALENDERÅRET 2017.

Styret har arbeidet iht klubbens formålsparagraf.  Dette er utført ved hjelp av:
- råd og veiledning i avlsspørsmål
- rasespesifikk avlsstrategi (RAS)
- valpeformidling
- utstillinger og unghundfremvisninger
- fuglehundprøver
- kåring av elitehunder
- kåring av avlshunder
- tidsskrift og oppdatert nettjeneste for medlemmene.
- bidrag for å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder,  samt typeriktige, funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer.
- arbeid for å bevare rasen ut fra rasestandard og bruksegenskaper.
- ivareta medlemmenes kynologiske interesser. 
- medlemstreff (nasjonale pointertreff med utstillinger, teori, konkurranser, etc).
Samarbeidet med de øvrige stående fuglehundrasene har foregått via raseutvalgene (RU).
Vi har gode sponsorer i Viking og Royal Canin, og takker disse for gode bidrag også i 2017.
Styret har avholdt 10 styremøter på telefon, og RS 2017 14. mai ble avholdt på Garder Kurs- og Konferansesenter med distriktsrepresen-
tantene. Det har også blitt avholdt RU-møter og avlsrådsmøter. 

I løpet av året er det gjennom følgene aktiviteter:
• Distriktskonferanse Gardermoen
• Representantskapsmøte Gardermoen
• NPK’s hovedprøve på Hjerkinn
• Nordisk Pointer Match 2017
• Stand Villmarksmessen
• Fellesutstillingen Oslo
• Unghundfremvisning Oslo
• Nord-norsk pointertreff Målselv
• Midt-norsk pointertreff Hagaseter
• Sør-norsk pointertreff Bjåen
• Østlandsmesterkap lavland og sosialt treff på farmen til Vestfold FK. Takk for lånet av terreng.
• NM vinter lagkonkurranse
• NM høst høyfjell
• NM lag lavland Vestfold
• Fellesutstilling Midt-Norge
• Medlemsmøter og sosiale treff i distriktene

Ansvarlige for alt dette arbeidet gjennom 2017 er styremedlemmer, distriktsrepresentanter og enkeltmedlemmer over hele landet.
Klubbens medlemstall pr 31.12.2017 er totalt 820 mot 855 i 2016. Det er en nedgang på 35 medlemmer, og det er dessverre 35 for 
mange. 

Pointeren 2017
Igjen ser vi at pointeren og deres eiere hevder seg i toppen, også i mesterskap. 
Sølv i NM vinter lag med Jimsrypas Kitty/Jim Theodorsen beste hund indv 22 p. 6 championatpoeng. Arctic Cup vinner Ørntuas J Juni/
Rune Hoholm. Nr 3 Ørntuas K Varg/Raymond Klæbo. Sør-Norsk Unghundmesterskap vinner Halsenutens Bf Wille/Katrin Gonsholt-Sven 
Tore Kittilsen og nr 3 Gaupeskarets Pyro/Andreas Borcherding. Nr 4 NM skog Black Lucky’s Pascal/Terje Bråthen. På NM lavland lag 
detter vi på utsiden av pallen, men Borgeflon Raffseth/Øystein Dahl blir nr 2 indv. I NM lavland får vi en flott bronsemedalje med Høytjøn-
nas Berthe/Ulf Jørgensen. Når det gjelder NM høyfjell høst som er mesterskapenes mesterskap, får vi mange sterke resultater i kval, semi 
og finale. Det ble en flott sølvmedalje til Jimsrypas Tia/Jim Theodorsen. Vi gratulerer alle. En ser mange gode resultater over hele fjøla. 
Oppdrettere som virkelig lykkes med sitt oppdrett, og det er god bredde i kullene. Dette fører pointeren videre. Andre resultater henvises til 
AR-rapporten.

Klubbens økonomi er sunn. Det ble et underskudd på hovedprøven på Hjerkinn jf regnskapet.
Kontingenten for 2017 har vært kr 500.- for A-medlemskap og kr 200.- for B-medlemskap.

Styrets Årsberetning
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Distriktskonferanse/Representantskapsmøte
DR/RS ble avholdt på Garder kurs- og konferansesenter Gardermoen 13.-14. mai 2017.

1. Organisasjon
Styresammensetning:
Leder:  Sven-Tore Kittilsen
Nestleder:  Marianne Sagstad
Styremedlem/økonomi: Torstein Dehn
Styremedlem/AR:  Thomas Engh
Styremedlem:  Wiggo Ditlefsen
Varamedlem:  Leiv Jonny Weum
Varamedlem:  Kjetil Kirkhus
Sekretær/medlemsservice: Ann-Karin Lindberg var sekretær fram til 1/7-2017. Disse oppgavene overtok Karianne Kayser 1/7-2017.
Ann-Karin har gjort en fantastisk jobb for NPK og nå ser vi at Karianne også løser utfordringen med glans. Vi takker begge for dette.

Revisor: Inger Johanne Bergseng
Vara-revisor: Marianne Sagstad

Valgkomité
Ingun Raastad, leder
Arild Skeivik
Per Dahle

Regnskapsfører: Per Dahle fra RS 2017
Redaktør Årbok: Kjære Eva Bente Lindseth som atter en gang - igjen og igjen tar jobben ☺
Redaktør Fuglehunden: Eva Bente Lindseth (t.o.m FH 3/2017). Inger-Lill Løkås Pedersen overtok fra og med FH nr 4/2017.

Distriktsrepresentanter i utgangen av 2017.
Troms/Finnmark: Jon Dagfinn Aspenes
Nordland: Morten Jensen
Trøndelag: Steinar Volden
Vestlandet Nord: Ståle Lingaas
Vestlandet Sør:  Kjetil Olsen
Hedmark/Oppland: Håvar Skinstad
Oslo/Akershus: Frank Th. Karlsen
Vestfold: Anette Hansen
Agder/Telemark: Kjetil Kirkhus
Østfold/utland: Terje Pedersen

Styreoppnevnte komiteer.
Web-ansvarlige:  Erlend Opdahl, Ole Ingebretsen, Inger Johanne Bergseng
Jaktprøvekomité:  Olav Schrøder (leder)
Hederstegnkomité:  Olav Schrøder, Kjell Duedal, Øystein Nilsen
Årbokkomité:  Sven Tore Kittilsen/Eva Bente Lindseth/styret
Fellesutstillingen Oslo: Inger Johanne Bergseng, Turid Bøhn
Fellesutstillingen Trondheim: Kari Ellingsen, Ragnhild Kvalheim
Materialforvalter:  Ketil Aune, Stjørdal (Vernes)

Representasjon RU: Sven Tore Kittilsen

2. NPKS MEDLEMMER:

År  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Antall 955 977 991 963 915 897 908 873 868 855 820

3. POINTER REGISTRERINGER:
År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Antall 322 203 322 282 141 284 207 236 185 219 194
(2017 er 31 norskfødte kull med til sammen 194 valper og det er registrert 18 importer)
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4. FUGLEHUNDEN:
Det sendes ut seks nummer av FH i året, dette må til for å dekke behovet. NPK disponerer sju sider i hvert blad. Her har vi en meget fin 
mulighet til å få dekket det meste av aktiviteter.

5. CAMP VILLMARK:
Camp Villmark 2017 ble arrangert 31.03-02.04. Det vil si at messen var kortet ned med en dag i forhold til tidligere år.
Det var igjen Turid Brynildsen Bøhn med sin make Einar Bøhn som samlet en fin gjeng frivillige til å stå på stand. Gjengen som stilte var: 
Per Olaf Edvardsen, Jan Petter Pettersen, Ivan Bunes, Inger Johanne Bergseng, Morten Hagen, Aud Karin Brekke, Rolf A. Letvik og 
Frank Th. Karlsen.

6. FELLESUTSTILLINGEN I OSLO
Mange flotte hunder var representert i pointerringen. To flotte representanter gikk helt til topps.
BIR East Meadows Red Delicious, eier Thor Solberg. BIR Veteran og BIS4 Veteran Vakkerdalens Mi, eier Torfinn Stenersen
Vinner av apportkonkurransen: Rittis Tina Turner, Aina Marlèn Lykke Brynildsen.

7. UNGHUNDFREMVISNINGEN OSLO/AKERSHUS:
Beste unghund i 2017 ble NO47355/15 Kokanee’s Fix, eier Per Ola Brekke. BIM NO53878/16 Wilma Flintstone, eier Torstein Dehn. 

8. POINTERTREFF
Det gjøres en meget god jobb rundt treffene i Pointer-Norge, dette er en flott mulighet til å bli kjent med pointeren og dens familier. Med-
lemmer som har mulighet bør ta en tur til det treffet som måtte passe for en hyggelig og sosial helg. Se egen rapport.

9. NPKs HOVEDPRØVE 2017.
Prøven ble arrangert i terrengene rundt Kongsvoll i tradisjonens tro. NPK feiret også sitt 110 års jubileum. I forbindelse med jubileet så 
arrangerte NPK også Nordisk Pointer Match. Til hovedprøven var det påmeldt 128 pointere, og det startet 93. Av 20 premier tok pointeren 
12 premier. 6 stk i kvalitet og 6 i VK. I finalen lykkes vi ikke helt dessverre, men vi må si oss meget fornøyd med premieandelen. Været 
var overskyet og noe vind fredag og lørdag. Søndag dro det seg til med tåke og vanskelige forhold. 

I finalen ble det to engelsksettere som klarte å få med seg to flotte premier. 1.VK finale gikk til Berkjestølens Robben e/f Frits Fuglerud og 
2.VK finale tok Knutsvollen’s Hi-tex e/f Yngvar Rødsjø. Som leder må jeg ha lov å nevne fantastiske resultater i semifinaler, der fem av 
sju premier gikk til pointere. I kvalitet ble det delt ut seks premier, og alle gikk til pointere. 
Ny VK-hund ble Maifjellets Doffen e/f Leiv Jonny Weum. I UK var det Høytjønnas Messi e/f Bjørn A Sletto som tok for seg med to flotte 
premier, 2.UK og 1.UK. Gratulerer så mye. Rypetellingen under prøven viste at det var 468 ryper som tok til vingene. Hjerkinn Nord-
terrengene viste seg å være de jevneste med fugl under prøven.

Lørdag kveld ble det arrangert jubileumsmiddag. Prøveleder hadde nok ønsket seg at flere tok turen til Hjerkinn. Vi var 42 personer til 
middag, og den ble meget trivelig. Tre æresmedlemmer tok turen: Trond E. Olsen, Kjell Duedahl og Eva Bente Lindseth. 
Torsdag ble Nordisk Pointer Match gjennom ført, og matchen gikk i Slådalen. NPK takker Lesja og Dovre Fuglehundskole for lån av 
terreng både til trening og matchen. Vi takker også Kim Andre Eriksen for god jobb som kjentmann. Terrenget var meget rettferdig for alle 
deltakere, noe som gjorde at alle kunne få vist det som bodde i hundene. Rypebestanden kunne vært bedre for dagen, men det viste seg 
at alle lagene hadde mulighet til å bli premiert. Hundene klarte dessverre ikke fuglen. Jutevatnes Birk var meget nære å få til et fuglear-
beid, men under lokalisering av igjen-ligger blir det støkk. Norge vant med laget Grovsmias Kull og Boye Ølstøren, Jutevatnes Birk og Ivar 
Ellingsen, Jutevatnes Prima og Ole Frøland og Eidemlias Dallas og Henry Espeseth. Norge hadde et lag med meget gode søkere. De 
nordiske landene hadde gode hunder å vise frem.
Hvis undertegnende som var dommer for det norskelaget skal nevne noen hunder, så var det Södersjöens Gameboy e/f Jimmi Börjesson 
en hund med en fantastisk stil, hodeføring og reviering i meget brede flotte slag. En sterk hund som også i tyngre terreng viser styrke.
Astrup Rik e/f Erik Aarø er en hund med stor motor, fart og stil og hadde en prima reviering og vindbruk. Noe mere fremdrift i slagene var 
ønskelig til det helt store, men hunden har potensiale til en høyfjellshund med noe mere trening i rett terreng.
Fra Finland stilte Moudhills Indica e/f Ville Leskinen. Dette er en lett, livlig tispe med flott fart og stil. Indica viser også at hun takler med-
vind søk av prima klasse.
Når det gjaldt det norske laget så viste Eidemlias Dallas T, e/f Henry Espset at de virkelig er en ekvipasje på høyfjell. 
Når man ser Nordisk Pointer Match under ett, så var det fire gode lag som ble presentert. Gratulerer alle sammen.
Nordisk Pointer Match ble avsluttet med en meget hyggelig middag der det kom fine ord om hvor heldig vi er som har pointer. Det ble 
også snakket om at de fire landene må sette seg ned og arbeide for at Nordisk Pointer Match må få høyere status i sine land. Dette bør 
det arbeides med inn mot NKU (Nordisk Kennel Union). Både i Nordisk Pointer Match og andre landskamper bør det være mulighet for 
tildeling av CK CERT og Cacit. Som leder av NPK mener jeg det er viktig å jobbe med dette videre. Historien må ikke glemmes. 
Når en jaktprøve skal gjennomføres må noen ta jobben, og som prøveleder vil undertegnende takke de som var med i komitéen for en 
fantastisk god jobb og en trivelig helg på Hjerkinn.
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Takk til alle dommerne som stilte opp, uten dere blir det ikke noe prøve. Takk til Tone Kanestrøm og Lars Winum for jobben som NKK rep/
res. Prøven ble gjennomført uten noe som helst bemerkninger. I komiteen var: 
Prøveleder Sven-Tore Kittilsen, Katrin Gonsholt, Marianne Sagstad, Tore Husebø, Torstein Dehn. Kjetil Kirkhus, medieansvarlig.
Norsk Pointer Klub takker vertskapet på Hjerkinn som alltid er positive og gjestfrie.
Takker våre sponsorer som ga oss fantastiske premier og gaver.
Leder NPK, Sven-Tore Kittilsen

10. NM Lag Vinter -se AR sin beretning
11. NM Lag Høyfjell -se AR sin beretning
12. NM lag Lavland -se AR sin beretning
13. Nordisk Pointer Match -se AR sin beretning

14. FELLESUTSTILLINGEN MIDT NORGE:
BIR Fjellrypas Rd Il Tempo, eier Maiken H.G. Horn. BIM Kokanees’s Fix, eier Per Ole Bjørndal.

15. VM DELTAKELSE: Pointeren ikke representert 2017

16. MEDLEMSSERVICE: 
Henviser til nettside www.pointer.no  NPK butikk. medlemsservice@pointer.no

17. UTMERKELSER:
Gullmerke til Thomas Engh for sitt engasjement for pointeren og NPK. Vi fikk tre nye æresmedlemmer: Øystein Nilsen, Trond Olsen og 
Eva Bente Lindseth, dette for en fremdragende jobb for pointeren og Norsk Pointerklub.

18. STYRETS SLUTTBEMERKELSER:
Styret har i 2017 gjort så godt de har kunnet med å holde fokus på pointeren og kontakten ut i distriktene. En ser at det å holde kontakten 
med distriktsrepresentantene bør kanskje ha enda høyere fokus. Styret føler at arbeid mot formålsparagrafen er overholdt. 

DR’ene utfører en meget god jobb for pointeren ute i distriktene. Resultater blir registrert, og rapporter levert. Styret takker dere så mye for 
jobben.

Ellers har klubben gjennomført alle sine arrangementer i 2017, oppgaver er ivaretatt og klubben sitter igjen med en sunn økonomi.

Leder takker de tillitsvalgte og styremedlemmer som valgte å gi seg underveis for den jobben de har utført i 2017. Også takk til øvrige 
styremedlemmer for den store innsatsen som er utført i arbeidsperioden RS 2017 - RS 2018.

Leder Sven Tore Kittilsen


