
Udenlandske parringer. 

 

Dansk Pointerklub ønsker at støtte medlemmer økonomisk ved brug af 

udenlandsk avlspartner. Formålet er selvfølgelig at sikre dansk pointeravl 

i årene fremover, og herved medvirke til at sikre en bred avlsmasse. 

 

Hidtil har der eksisteret en ordning, hvor medlemmer efter ansøgning 

har kunnet få bevilget et tilskud på 500 euro til ”importer” når følgende 

betingelser var opfyldt:  hunden skal have opnået 1.pr i åben klasse på  

anerkendt markprøve og excellent i åben klasse på anerkendt udstilling. 

 

Med virkning fra 1. januar 2013 kan avlsfondens midler også anvendes  

til brug af udenlandske opdrættet og ejet hanhunde på danske tæver. Tilskuddet er også her 

500 euro, når mindst 2 af afkommet har opnået 1.pr i åbenklasse på anerkendt  

markprøve og excellent på anerkendt udstilling. Ordningen er trådt i kraft pr. 

1 januar 2013, og gælder ej med tilbagevirkende kraft. Ordningen ophører 

når avlsfondens midler er opbrugt.  

 

Dansk PointerKlub har taget initiativ til oprettelse af en sædbank, der kan  

anvendes af klubbens medlemmer . Sædbanken kan selvfølgelig også anvendes ved 

import af sæd fra udenlandsk avlspartner – og ej kun for pointere. Der kræves dog 

medlemskab af Dansk Pointer Klub for anvendelse af sædbanken. 

 

Det er let at søge information om eventuelle avlspartnere fra det øvrige norden. 

De respektive pointerklubber i Norge og Sverige har let tilgængelige websider 

med åben information om avl – hvalpe mv. 

Langt sværere er det når man ønsker at søge information sydpå. Flere specialklubber 

sydpå er mere restriktive og forlanger medlemskab for at få adgang til 

væsentlige informationer på deres hjemmesider.  

For at lette adgangen til disse informationer har jeg påtaget mig opgaven med at  

”anvise” eventuelle hanhunde der kunne være relevant at anvende i avlen. 

 

Der vil derfor på Pointerklubbens hjemmesiden inden længe blive etableret et ”link” til 

udenlandske hanhunde -  

Det er selvfølgelig en opgave jeg ikke kan klare alene, og jeg har ”allieret” mig med 

Jan Van Haren, Holland, der besidder en stor indsigt i pointere fra Frankrig, Italien mv. 

 

Skive den 6. januar 2013 

 

Jan Espersen 

 

 

 

 

 

 

 


