
Styrets årsberetning. 

Beretningen gjelder kalenderåret 2018. 

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 Royal Canin, og takker for gode bidrag også i 2018. 

Styret har avholdt 9 styremøter på telefon, og RS 2018 12. mai ble avholdt i Tromsø med 
distriktsrepresentantene. Det har også blitt avholdt RU-møter og avlsrådsmøter.  
 
I løpet av året er det gjennom følgene aktiviteter: 

 Distriktskonferanse Tromsø 

 Representantskapsmøte Tromsø 

 NPK’s hovedprøve på Hjerkinn 

 Stand Villmarksmessen 

 Fellesutstillingen Oslo 

 Unghundfremvisning Oslo 

 Nordnorsk pointertreff Målselv 

 Midtnorsk pointertreff Hagaseter 

 Sørnorsk pointertreff Bjåen 

 Østlandsmesterkap lavland. 

 NM vinter lag høyfjell 

 NM høst lag høyfjell 

 NM lag Lavland Hamar 

 Fellesutstilling Midt Norge 

 Deltakelse i VM i Toledo Spania  

 Medlemsmøter og sosiale treff i distriktene 
 
Ansvarlige for alt dette arbeidet gjennom 2018 er styremedlemmer, distriktsrepresentanter og 
enkeltmedlemmer over hele landet. 
 
 
 
 



Pointeren 2018 
I kalender året 2018 har pointeren hevdet seg meget god på Jaktprøver og utstilling. På jaktprøver 
har det blitt mange høye premier i alle klasser. På eksteriør har vi en meget god standard når en ser 
på helheten. Skulle vi nevne noe så har vi ikke nådd helt opp i alle høystatusløp i år, og en ser at 
pointeren gjør det meget godt i kval og semi så svikter det litt i finalene (122 vk pr totalt-31pr VK 
Finale). Premieoversikten kommer i eget oppsett, men når en ser antall premier i 2018 så er det 
fantastisk bra. Det ble 75stk 1AK, 78stk 1UK, 48stk 1VK og ikke minst 483 premier totalt. Det er 
meget viktig at pointeren blir vist på utstilling og jaktprøve. Det er det vi har å dokumentere rasen ut 
ifra. 
Vi ser at viltfinneregenskap gjennomsnitt har gått opp og tomstand % har gått ned, dette er ihht RAS 
og vi håper den trenden forsetter med planlagt avl. 
 
Distriktskonferanse/Representantskapsmøte 
DR/RS ble avholdt i Tromsø 12-13 mai 2018. Dette ble et supert arrangement dirigert av Wiggo 
Ditlefsen. Skulle noen trenge en logostikk sjef så er Wiggo den rette. Vi fikk også presentert den 
Nord-Norske pointeren av Per Anton Berg og Terje Steinsund. 

 
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: Bente Indergård 
Sekretær/medlemsservice: Karianne Kayser 
 
Revisor: Inger Johanne Bergseng 
Vara-revisor: Bente Bergersen 
 
Valgkomité 
Per Dahle 
Inger-Lill Pedersen 
Terje Steinsund 
Varamedlem: Eva Solli 
 
Regnskapsfører: Per Dahle  
Redaktør Årbok: Sven Tore Kittilsen  
Redaktør Fuglehunden: Inger-Lill Løkås Pedersen 
 
 
 
 
Distriktsrepresentanter i utgangen av 2018. 
Troms/Finnmark: Jon Dagfinn Aspenes 
Nordland: Morten Jensen 
Trøndelag: Steinar Volden 
Vestlandet Nord: Ståle Lingaas 
Vestlandet Sør: Steffen Søreng 
Hedmark/Oppland: Håvar Skinstad 
Oslo/Akershus: Frank Th Karlsen 



Vestfold: Anette Hansen/ Ulf T Jørgensen 
Agder/Telemark: Kjetil Kirkhus 
Østfold/utland: Terje Pedersen 
 
Styreoppnevnte komiteer. 
Web-ansvarlige: Erlend Opdahl, Ole Ingebretsen, Inger Johanne Bergseng, Ingrid Margrethe 
Bjåen 
Jaktprøvekomité: Olav Schrøder (leder) 
Hederstegnkomité: Olav Schrøder, Kjell Duedal, Øystein Nilsen 
Årbokkomité: Sven Tore Kittilsen/styret 
Fellesutstillingen Oslo: Inger Johanne Bergseng, Turid Bøhn 
Fellesutstillingen Trondheim: Kari Ellingsen, Ragnhild Kvalheim 
Materialforvalter: Ketil Aune, Stjørdal (Vernes) 
 
Representasjon RU 
Sven Tore Kittilsen-Thomas Engh-Kjetil Kirkhus 
 
2. NPK’s medlemmer: 

År  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  
Antall 977 991 963 915 897 908 873 868 855 820 860 
Medlemstallet er på vei opp igjen det er meget hyggelig og vi trenger hvert nytt og gammelt 
medlem. 
 

3. Pointerregistreringer: 
År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Antall  203 322 282 141 284 207 236 185 219 194 246 
Det ble født 246 pointervalper i 2018, fordelt på 38 kull. Dette er en liten økning fra 2017. 
Styret og avlsrådet. 
 

4. Fuglehunden: 
Det sendes ut 6 nummer av Fuglehunden i året.  Dette må til for å dekke behovet. NPK 
disponerer 7 sider i hvert blad. Her har vi en meget fin mulighet til å få dekket det meste av 
aktiviteter. 
 

5. Camp Villmark: se rapport fra O/A 
Takker igjen de som villig stiller opp for klubben. 
 

6. Fellesutstillingen Oslo 2018: Bir NO34862/13 Østagløttens Luba, eier Rita og Frode Stenerud. 
Det ble ikke kåret noen Bim blant pointerne. 
 

7. Unghundfremvisningen Oslo/Akershus: 
Bir NO44943/17 Østagløtten’s Tana, eier Rita og Frode Stenerud.                                               

Bim NO38317/18 Furukollen’s Berretas BigBang, eier Terje Samuelsen. 

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

 

9. NPK’s hovedprøve 2018 



Prøveleder for hoved-prøven 2018 var Marianne Sagstad, prøven ble gjennomført på en 
særdeles ryddig og ordentlig måte. Prøven ble arrangert i terrengene rundt Hjerkinn og 
Kongsvold i tradisjonenes tro. Det ble delt ut 97 premier under prøven, et fantastisk resultat. 
Det igjen viser at Kongsvold er og blir fuglehunden sportens mekka. Prøveledelsen vil takke 
alle dommerne som stilte opp, uten dem ingen prøve! 
Prøvekomite var Marianne Sagstad, Wiggo Ditlefsen, Torstein Dehn, Sven Tore Kittilsen. 
Takker også medhjelperne under prøven. Vi ser at det nå kreves en god del mer av en komite 
enn før nett og FB. Dette vil NPK jobbe videre med slik at dekningen av hoved prøven blir 
enda bedre. 
Vi må nevne P Skoglykka’s Aria som med sin unge fører Halvor Søberg Drøyvold presterte 
3x1UK under prøven. 
ES Kongsvoldrypas Sao med eier Øyvind Holm vinner VK finale, hunder ble premiert alle 
dager. Gratulerer. 
Det ble også mange flotte VK premier på pointeren generelt. 
 
 2. premierte hovedprøve vedlegg exl. 
 

 
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. Fellesutstillingen Midt Norge:  

C.I.B. N SE DK UCH JWW-14 Fjellrypas Rd Il Tempo (N UCH Eidemlia's Dano - N SE UCH NV-12 
Fjellrypas Lf Røa), eier: Maiken Gyldenskov Horn.  
Exc. 1. CHKK CK 1. BTK BIR - Beste jaktpremierte 
Jimsrypa's Pirlo (N JCH Pointnic's E I Point - N JCH N UCH Jimsrypa's Kitty), eier: Bjørn 
Smistad.  
Exc. 1. BKK CK CERT 1. BHK BIM 
 

14. VM Deltakelse: Pointerne Big Bang og Lissi til Robert Gill var representanter for Norge. 
 

15. Medlemsservice:  
Henviser til nettside www.pointer.no , NPK-butikken og  medlemsservice@pointer.no 

 
        17.Utmerkelser: 

Rune Hoholm er en bauta og er en fantastisk ambassadør for Norsk Pointerklub og pointeren, 

og han har fremsnakka pointeren i snart tre ti-år med kennel Ørntuas. Rune har vært 

distriktsrepresentant, vunnet NM-vinter, Svensk mesterskap, Årets Pointer, Pointercupen, 

NNM og i fjor vant han også Artic Cup med Ørntuas J Juni. Han var representert med 2 

ørntuas hunder på NM lag 2018 hvor laget tok sølv og begge disse hundene (Ørntuas H Mille 

og Ørntuas H Flicka) tok seg helt til NM finalen individuelt. 

Det er bare å se på tavla på hans meritter, det er vel få i pointerverdenen som kan vise til 

tilsvarende både som oppdretter og premieringer på egne hunder. Siden han startet med sin 

legendariske pointer Loke i 1996 har Rune oppnådd 144 jaktprøvepremieringer, herav 22 x 

1.pr UK, 8 x 1.pr AK og 34 x 1.pr VK fordelt på 9 hunder. 

http://www.pointer.no/
mailto:medlemsservice@pointer.no


Ikke mindre imponerende er det at han på de 9 hundene har ført frem 6 av dem til 

Championater, og flere er på gang. N S INT JCH NMFHv04 Loke, NJCH NUCH Mostodalens 

Oda, NUCH Ørntuas A Bjørk, NJCH Ørntuas C Rypa, NJCH Ørntuas E Nemi og NJCH Ørntuas H 

Flicka. Han ble også tildelt Agnes Delphins oppdretterpris 2017 for sine flotte resultater med 

Kennel Ørntuas. Men for oss så er det hans betydning som ambassadør for pointeren som er 

viktigst. NPK Styre. 

Skigudinnen Skade pris 2018 tildeles Gry Bjørge med flotte resultater med Furukollen’s Colt i 

2018. 

Margrethe Begeret 2018 tildeles Isa Merethe Sørlie, for den fantastiske ryddig jobb hun har 

utført i flere år for NPK AR. Ført statistikker og tall på en utmerket måte. 

 

 

18. Styrets sluttbemerkelser: 
Styret har i 2018 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 2018, 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 2018. Også takk til øvrige styremedlemmer for den store innsatsen som er 
utført i arbeidsperioden RS 2018 - RS 2019. 
 
 Styret 2018. 
 

 
 

 
 
 


