De sidste års dårlige resultater for Pointeren
Et dårligt udbytte på nordisk pointer Match og DM resultaterne de sidste fem år (med 7 placeringer
af 30 mulige) må efterhånden få dybe panderynker frem hos mange. Resultaterne på Brugsklasserne
i år taler sit eget sprog – Pointeren er ”dårligst”. – men hvad gør vi ?
Brugsklasse
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Et par enkelte formidlende omstændigheder var dog den ”dårlige” fugletilgang på visse hold på
Nordisk Match og i særdeleshed på to hold på DM 2013. Uden at være alt for negativ, må det dog
konstateres, at sådanne forhold på vor mest fornemme prøve, ikke høster de store roser.
Imidlertid har Pointeren, på prøver hvor der var god fugletilgang, også haft det svært. For eks.
Derbyet 2013 og tidligere.
Vor tilgang af nye hunde / hvalpetillæg er ikke stort nok. Der for mange der går med for gamle
hunde, hvilket ikke giver plads til nye. En hanhund der er ældre end fire år, bør være en ”stjerne”!
Det giver problemer for opdrætterne, hvor flere kan annoncere uden en eneste henvendelse og
sluttelig nærmest forærer hvalpene bort.
Et klart symptom på at noget er rivende galt, er det faktum jeg selv har været ude for med min
franske import ”Everest” i 2009. Hans afkom gjorde sig godt bemærket i her i foråret, hvor de
fuldstændigt tilsidesatte de andre danske opdrættede Pointere. Umiddelbart et signal om fejl avl
herhjemme.
Det er også bemærkelsesværdigt at det er en italiensk opdrættet Pointer, der ikke bare vinder
nordisk Pointermatch, men opnår en overbevisende sejr, ja, den var meget suveræn. (Semeghini
Oloama foto tv.)

At tænke sig at denne tæve og denne han ikke var god nok til Danmark…

I 2012 havde jeg en parring med min egen VK hund Zico (foto th. ) og omtalte Olama. Heller ikke
her kunne hvalpene sælges i Danmark.
En søster til dansk Derbyvinder Flemløses Amanda, nemlig Røskva (DM deltager 1,6 år gammel)
blev i 2007 parret med en ren fransk import (Saphir). Ingen interesse i DPK. Et afkom herfra var

Zico. Dennes søster Frances blev parret med schweitsisk hanhund af prima afstamning (Excelent på
Grand Quet). Ingen interesse herhjemme. Et afkom herfra er nu tophund i Australien….Zidanne,
som ses herunder.

(Zidanne 1 år)
Det har været nødvendigt for mig at tale om eget opdræt, men desværre helt tvingende for at kunne
anskueliggøre problematikken… man bliver bremset i at udvikle tingene. Egentlig føler jeg
avlsarbejdet går alt for langsomt..
Jeg er helt på bølgelængde med formanden når han siger… ”Konstruktive forslag og sammenhold
er nødvendigt, hvis vi skal have den fremgang for Pointeren som vi alle ønsker”
Det er det jeg har efterlyst i årevis… nye tiltag, nye ideer og nyt samarbejde omkring fælles
importer, sædimport til DPK-sædtanken, avlsgrupper osv..
Måske skulle vi holde et Vintermøde (eller efterårsmøde NU) uden foredrag, men kun for at
konstruere et nødvendigt sammenhold og måske dannelse af fem eller ti regionale Pointer-laug
som sammen importerer eller parrer med nyt blod….
DPK´s Tænketank – som jo i bund og grund er et stort sundhedstegn for en klub – skal aktiveres og
virke endnu bedre i praksis.
Kom nu venner… de andre er ved at løbe fra os. DELTAG i debatten!
VH Laust N
Solist i sit eget Pointer Lau(st) 

