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Saker til Norsk Pointerklub’s Representantskapsmøte i Trondheim, 12 mai 2019. 
 

Vi i Avlsrådet har siden RS i 2018 opplevd en del utfordringer i vårt arbeid. 
Vi har kommet opp med flere punkt som vi ønsker vedtatt på RS i 2019. 
Flere av punktene er delt opp for å gjøre det mulig å vedta enkelte eller alle forslagene. 

 
1. Mere myndighet til AR 

Henvendelser som kommer: 
a. Ved gjentagende negative hendelser på samme oppdretter, ønsker AR utvidet 

myndighet til å ekskludere oppdretter fra valpelisten i en periode. Som et minimum til 
henvendelse er avklart. 

b. Etter punkt 4.4 i RAS skal avl på matador hanner unngås, som et ledd i dette arbeidet 
ønsker AR og ha mulighet til å utestenge matadorhannhunder fra valpelisten. 

 
2. Oppdatere poeng for årets utstillingshund i NPK 

NKK innførte fra 1.1.18 Nordisk Cert / res. Nordisk Cert på et utvalg av sine utstillinger. For 
å imøtekomme NKK’s endring foreslår AR å legge til Nordisk Cert sammen med Cacib (5 
poeng) og Res. Nordisk Cert sammen med Res Cacib (2 poeng) under tilleggspoeng. Vi 
ønsker også å legge til at det ene resultatet som må oppnås på NKK’s internasjonale 
utstilling også skal gjelde for Nordiske utstillinger. 

Se vedlegg nr. 1. Endringer merket gult. 
AR ønsker endringen gjeldene fra 1.1.19 

 
3. Pengepremie fra Anders Wassbergs Minnefond. 

Det har de siste årene ikke blitt utbetalt noen sum fra Anders Wassbergs minnefond. 
 

Den delen som omhandler pengepremien: 
75% av den årlige avkastning av fondet deles ut som premie, de øvrige 25% av avkastningen 
legges til fondet. 
De siste årene har ikke avkastningen vært av nevneverdig størrelse. Utbetalt sum ville vært rundt 
130kr. 
Avlsrådet foreslår en minimum utbetalingssum på Anders Wassbergs minnefond og vi ønsker 
følgende tillegg: 
Om utbetalingsbeløpet av de 75% ikke er over 500kr, så utbetales denne ikke og summen føres i 
sin helhet til Anders Wassbergs minnefond. 
Se vedlegg nr. 2. Endring merket gult. 

 
4. Oppdatere statuttene på lag uttaket. 

 
a. Tillegg i tekst 
b. Eier skal være medlem av NPK og hunden skal være registrert i NKK. 
c. Endringen ang NM lag lavland 
d. Deltakelse i uttak til VM 
e. Tillegg – Deltakelse NM 
f. Tillegg – Deltakelse VM 
g. Oppgjørsskjema til kasserer 

Se vedlegg nr. 3. Endring merket gult. 
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5. Premiering i NM lag individuelt må gi poeng i pointercupen. 
En Pointer som oppnår individuell VK premie under NM lag, får i dag ikke poeng i pointercupen. 
Avlsrådet foreslår å legge dette til i statuttene for pointercupen med samme poeng skala som 
ordinær VK. 
Gjeldene fra 1.6.19 

Se vedlegg nr. 4. Endring merket gult. 
 

6. Kriterier for Elitehund i NPK 
Avlsrådet ønsker en endring i kriteriene for å oppnå tittelen elitehund i Norsk Pointerklub. 
AR ønsker å endre alder for når utstillingsresultatet oppnås. 
Grunnen er at hannhunder er ikke ferdig utviklet før de er 24 måneder. 
Kriterier i dag: 
Elitehunder i Norsk pointerklubb er hunder som har 

- Excellent i brukshund klasse eller åpen klasse på utstilling (fra 15måneder og oppover) 
- 1.AK på jaktprøve 
- HD-fri 
- Eier er medlem i Norsk Pointerklub 

 
Foreslåtte kriterier fra AR: 
Elitehunder i Norsk pointerklub er hunder som har: 

- Oppnådd 1.AK på jaktprøve. (Høyfjell, Lavland, Fullkombinert eller Skog) 
- Excellent på utstilling må være oppnådd etter fylte 24 måneder i Norden. 
- Må være HD fri. (A og B) 
- Eier er medlem i Norsk Pointerklub. 

 
7. Krav til avlshundlisten i NPK 

Avlsrådet ønsker en endring i kriteriene for å komme på avlshund listen. Det er i dag ingen krav til 
jaktlyst eller noen begrensninger på matador hanner. Avlsrådet ønsker å foreslå tilleggene i 
kravene for avlshundlisten i NPK. 

a. Krav om at Ødegårdindeksen for Jaktlyst må være høyere enn 100. 
b. Dokumentert Jaktlyst (for lavland, høyfjell høst, høyfjell vinter og 20 prøvestarter) 

jaktlyst egenprestasjon (gjennomsnittlig jaktlyst datahound), skal være rasens 
gjennomsnitt jaktlyst karakteren beregnet etter datahounds kriterier. 

c. Etter punkt 4.4 i RAS skal avl på matador hanner unngås, som et ledd i dette 
arbeidet ønsker AR og ha mulighet til å utestenge matadorhannhunder fra 
avlshundlisten. 

d. Hunder som ikke innfrir kriteriene ved oppdatering tas ut av avlshundlisten 
Se vedlegg nr. 5. Endring merket gult. 

 
8. Endring i poenggivningen i Unghundklassen (UK) i pointercupen 

Avlsrådet har blitt gjort oppmerksom på at enkelte eiere velger å ikke starte i høystatusløp da de 
ikke gir like mye poeng vs ordinær UK. Vi mener dette er synd og ønsker derfor å justere opp 
poengene i unghundklassen / unghundcupen så det blir attraktivt og starte i høystatusløp. Det er 
her vi ønsker at pointeren skal hevde seg. 

a. Tekst endring. Forus Open er erstattet med Norsk Unghundmesterskap Lavland. 
Lagt til unghund på Sør-Norks Unghundmesterskap. Om ikke punkt b blir godkjent 
ønsker vi navnene på de ulike høystatusløpene endret. 

b. Poengendring for å gjøre det attraktivt å starte på unghund høystatusløp. 
Om det ikke blir noen premierte unghunder på AC, SNUM eller Vinter fjellpokal som får innvirkning 
i pointercupen ønsker vi poengene gjeldene fra 1.6.19. Om det er premierte unghunder i 
høystatusløp denne vinteren blir poengene gjeldene fra 1.1.20. 

Se vedlegg 6. Endringer er merket i gult. 
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Vedlegg 1 
 

 

ÅRETS UTSTILLINGSHUND NPK - STATUTTER 
 

Hunden må være registrert i NKK, være jaktprøvepremiert og eier må være medlem av NPK, samt 
bosatt i Norge. De tre beste resultatene oppnådd for tre forskjellige dommere på NKK's 
terminfestede utstillinger i ett og samme kalenderåret blir lagt til grunn, og ett av resultatene må 
være oppnådd på en av NKK's internasjonale utstillinger/nordiske utstillinger. 

 
Pointeren med flest poeng totalt er vinner av årskonkurransen. Ved poenglikhet vinner den hunden 
som har oppnådd flest poeng etter fylt 2 år. Ved fortsatt poenglikhet vinner hunden med flest 
jaktchampionatpoeng. 

 
De tre beste utstillingsresultatene beregnet etter følgende skala: 

 
Ant hunder reg i Dogweb'n på aktuelle utstilling 

 
 

1-10 
1. BTK/BHK 4 
2. BTK/BHK 3 
3. BTK/BHK 2 
4. BTK/BHK 1 

Tilleggspoeng: 
Mer enn 10 deltagende hunder 

 
1 

CK 2 
BIR 4 
BIM 3 
CACIB / NORDIC CERT 5 
RES CACIB / RES NORDIC CERT 2 
1. BIG 4 
2. BIG 3 
3. BIG 2 
4. BIG 1 
1. BIS 4 
2. BIS 3 
3. BIS 2 
4. BIS 1 
Jaktprøvepremie det aktuelle år 6 



Vedlegg 2 
 

 

Hentet fra Pointer.no 
http://www.pointer.no/index.php/avlsrad/aeretspriser66/106-anders-wassbergs- 
oppdretterpris-ts-oppdretter-1995-2007 

 

Statutter 
Anders Wassbergs minnefond er et fond opprettet av hans venner til minne om 
Anders Wassberg og hans arbeid for Pointeren gjennom sitt oppdrett under 
kennelnavnet "Black Lucky". Fondet og den tilhørende vandrepremie disponeres av 
Norsk Pointerklub. 

 
Premien består av: 
En vandrepremie; en antikk bronsepointer på sokkel, 
75% av den årlige avkastning av fondet deles ut som premie, de øvrige 25% av 
avkastningen legges til fondet. Om utbetalingsbeløpet av de 75% ikke er over 500kr 
så utbetales denne ikke og summen føres i sin helhet til Anders Wassbergs 
minnefond. 
En fotomontasje av A.Wassbergs Avlstisper. 
Premien utdeles årlig til den oppdretter som har oppdrettet det pointerkull som har 
flest hunder med 1.UK på fuglehundprøve. Kullets resultater gjennom hele UK- 
perioden teller med i konkurransen om premien. For at premien skal kunne deles ut, 
må minst 3 forskjellige pointere fra samme kull ha oppnådd 1.UK. Den oppdretter 
som har flest forskjellige hunder med 1UK i samme kull, vinner. 
Dersom flere oppdrettere står likt med samme antall hunder med 1.UK, vinner den 
som har høyest antall 1.Uki kullet. Står de fortsatt likt, vinner den med høyest 
premieringsprosent på kullet totalt. Oppdretteren må være medlem av NPK og bosatt 
i Norge. 
Status gjøres opp ved utgangen av året, senest det året kullet har sin siste sesong i 
UK. Premien kan kun vinnes en gang for samme kull. 
Oppfyller ingen det grunnleggende kravet om minst 3 hunder med 1UK fra et og 
samme kull, blir ikke premien utdelt, og hele avkastningen tillegges fondet. 
Vandrepremien oppbevares da av pokalforvalteren i NPK. 
Norsk Pointerklubs avlsråd går igjennom innkomne resultater og kårer vinneren. 
Dersom en oppdretter har solgt valper til de øvrige nordiske land, må oppdretteren 
selv melde fra om disses resultater til avlsrådet for at resultatene skal telle med. 
Norsk Pointerklubs styre har ansvar for fondet. Vinneroppdretteren og tispen som er 
mor til kullet skal behørig presenteres i klubbens medlemsblad umiddelbart etter 
årsskiftet. 
Statuttene er vedtatt på NPKs Representantskapsmøte mai 1994 

http://www.pointer.no/index.php/avlsrad/aeretspriser66/106-anders-wassbergs-oppdretterpris-ts-oppdretter-1995-2007
http://www.pointer.no/index.php/avlsrad/aeretspriser66/106-anders-wassbergs-oppdretterpris-ts-oppdretter-1995-2007
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STATUTTER FOR UTTAK NM-LAG 
Vedtatt av NPK ordinært representantskapsmøte 2013 

 
INNHOLD: 
AVLSRÅDETS OPPGAVER 
NM LAG HØYFJELL (HØST) 
NM LAG LAVLAND 
NM LAG VINTER 
ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 

 
 

AVLSRÅDETS OPPGAVER 
Avlsrådet skal på vegne av NPK ta ut lag til de forskjellige NM lag konkurransene. Avlsrådet skal følge 
de til enhver tid gjeldene statutter for uttak. Der det ikke foreligger godkjente statutter ligger det på 
avlsrådet å ta ut hunder etter en skjønnsmessig vurdering. 
De uttatte deltakere skal kontaktes så tidlig som mulig før mesterskapet. 
Det skal tas ut tre hunder (A) samt inntil to reserver (minimum 1 reserve) for hvert NM. De fire 
hundene tas ut etter gjeldene statutter. Den andre reservehunden kan være en hund som en av de 
fire deltakerne har i sitt eie eller kan føre under lag. Denne hunden (2. reserve) må være kvalifisert 
for å delta i ordinær VK. 
(B) Eiere av utvalgte hunder skal være medlem av NPK og hunden skal være registrert i NKK. 
Lagleder er et tilstedeværende styremedlem, avlsrådsmedlem eller en av pointerklubbens 
medlemmer og som ikke fører hund under NM lag. 

 
 
 

NM LAG HØYFJELL HØST 
Laget til NM Høyfjell tas ut med bakgrunn av oppnådde poeng i pointercupen på høyfjell. 

 
Høst året før ganget med to 
Vinter samme år ganget med en 
Høst samme år ganget med tre 
VK premie samme høst 
Tidligere premiert i VK på Kongsvold 

 
NM LAG LAVLAND 
Laget til NM Lavland tas ut med bakgrunn av oppnådde poeng i pointercupen lavland og høyfjell. 

 
Lavland året før ganget med to 
Vinter samme år ganget med en 
Høst samme år ganget med en 
Lavland samme år ganget med tre 
(C) VK premiert på lavland. 
Startet i VK på lavland inneværende år. 

 
NM LAG HØYFJELL VINTER 
Laget til NM vinter tas ut med bakgrunn av oppnådde poeng i pointercupen på høyfjell. 

 
Vinter året før ganget med to 
Høst året før ganget med en 
Vinter samme år ganget med tre 
VK premie samme vinter 



 

(D) DELTAKELSE VM 
 Medlemmer kan søke NPK’s avlsråd om deltakelse i uttaket til VM. Hvor så AR melder på 
 kandidatene til uttaket satt opp av FKF’s VM komite. Eier skal være medlem av NPK og hunden skal 
være registrert i NKK. 

 
ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 
De deltakere som er tatt ut for å representere Norsk Pointerklub i de forskjellige NM lag 
konkurransene støttes økonomisk av pointerklubben med inntil (E) kr 1000,- pr deltaker. I tillegg 
dekkes jegermiddag for NM-lag. (F) For VM støttes det økonomisk fra pointerklubben med inntil kr 
1500,- 
(G) Det er deltakers ansvar å sende oppgjørsskjema for utlegg til kasseres for å få utbetalt støtten. 



 

 
Vinnerklasse VK: 

1 VK gir 6 poeng, deretter fallende til 6 VK = 1 poeng. 
Tillegg for Cacit og Res.Cacit = 5 poeng. CK eller Cert (Sverige) gir 4 poeng. 

Samme poengskala gjelder for individuell premiering under NM-lag. 

På svenske prøver der det ofte tildeles både HP, Cert og Cacit på samme resultat gjelder max 5 
poeng i tillegg. 

Premieringer i finale på 2 og 3 dagers VK gir i tillegg 3 poeng, mens premieringer i semifinale på 
3 dagers prøver gir 2 poeng. 

Vinner i ett av Norgesmesterskapene (Høyfjell, Vinter, Skog og Lavland) får et tillegg på 10 
poeng. (pr. NM). 

Det samme gjelder vinner av Svenske Mesterskap og Danske Mesterskap. 

Ved poenglikhet skal 1.premier gå foran. Ved fortsatt likhet skal færrest starter innenfor den 
aktuelle klasse gå foran. 

Vedlegg 4 



Vedlegg 5 
 

 
NPK har vedtatt i RAS pkt 2.4.2 å etablere en liste over anbefalte individer til bruk i 
avl og oppfordrer med dette medlemmer som har individer som tilfredsstiller 
kriteriene til å melde inn sine hunder. 

 
Kriteriene i RAS pkt 2.4.2 Sette riktige individer i avl: 
• Dokumenterte viltfinneregenskaper (20 prøvestarter) viltfinnerevne egenprestasjon 
(EsM/MS) høyere enn gjennomsnitt for rasen (denne oppdateres to ganger i året 
etter 1.1 og etter 1.7) samt viltfinnerindeks (Ødegård) høyere enn 100. Ved spesiell 
høy viltfinnerevne egenprestasjon ved mer enn 30 starter, kan krav til 
viltfinnerindeks(Ødegård) fravikes. 
• Tomstand% lavere enn gjennomsnitt for rasen (denne oppdateres to ganger i året 
etter 1.1 og etter 1.7). 
 • (A og B) Dokumentert Jaktlyst (for lavland, høyfjell høst, høyfjell vinter og 20 
prøvestarter) jaktlyst egenprestasjon (gjennomsnittlig jaktlyst datahound), høyere enn 
rasens gjennomsnitt jaktlyst karakteren beregnet etter datahounds kriterier (denne 
oppdateres to ganger i året etter 1.1 og etter 1.7. Samt jaktlystindeksen (Ødegård) 
høyere enn 100 
• HD status fri (A eller B) 
• Egenerklæring fra eier relatert til mentalitet og helse 
• 1 AK på jaktprøve 
• Very Good på utstilling 
• Tisper max alder 8 år 
• Hannhunder max alder 10 år 
 • (C) Hannhunder som har avkom over matadorgrensen for det foregående år, 
legges ikke til eller hund skal fjernes som avlshund. 
 • (D) Hunder som ikke innfrir kriteriene ved oppdatering tas ut av avlshundlisten. 



Vedlegg 6 
 

Unghundklasse uk: 
 

Kåring av årets ungpointer basert på resultater fra høyfjell, lavland og skog: 

1 UK = 6 poeng, 2 UK = 3 poeng, 3 UK = 1 poeng 

a. Premierte i kval, semi og finale høystatusløp (Norsk Derby, Svensk Derby, Dansk Derby, Arctic Cup, 
Norsk Unghundmesterskap Lavland (erstatter Forus Open), Sør-Norsk Unghundmesterskap, Unghund 
Grand Prix, Fjellpokal og Vinter Fjellpokal) gir (b.) gis 6 poeng for 1.plass, fallende til 1 poeng for 
6.plass. I tillegg gis premieringer i finale på 2 og 3 dagers høystatusløp UK gir i tillegg 7 poeng, 
premieringer i semifinale på 3 dagers høystatusløp gir tillegg på 5 poeng, mens premieringer i kvalik 
høystatusløp gir tillegg på 3 poeng. 

 
Seier i Norsk Derby gir 10 poeng ekstra. 

 
Ved poenglikhet ved årets avslutning gjelder flest 1-priser, deretter yngste hund. 

 
Oversikt over poenggivning.   
Kvalifisering med inntil 3 premierte 
1pl 9 poeng 6 + 3   
2pl 8 poeng 5 + 3 
3pl 7 poeng 4 + 3 
   
Semifinale med inntil 3 premierte  
1pl 11 poeng 6 + 5   
2pl 10 poeng 5 + 5 
3pl 9 poeng 4 + 5 
   
Kvalifisering med inntil 6 premierte 
1pl 9 poeng 6 + 3   
2pl 8 poeng 5 + 3 
3pl 7 poeng 4 + 3 
4pl 6 poeng 3 + 3 
5pl 5 poeng 2 + 3 
6pl 4 poeng 1 + 3 
   
Semifinale med inntil 6 premierte  
1pl 11 poeng 6 + 5   
2pl 10 poeng 5 + 5 
3pl 9 poeng 4 + 5 
4pl 8 poeng 3 + 5 
5pl 7 poeng 2 + 5 
6pl 6 poeng 1 + 5 
   
Finale med inntil 6 premierte   

1pl 13 poeng 6 + 7   
2pl 12 poeng 5 + 7 
3pl 11 poeng 4 + 7 
4pl 10 poeng 3 + 7 
5pl 9 poeng 2 + 7 
6pl 8 poeng 1 + 7 
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