
Avlsregistrering 
For Dansk Pointer Klub 

Ved Carlo Nørtoft Thomsen. 
 
Statistik og avlsbetragtninger. 
 
Antal registrerede pointere. 
2008--------------------------------77 
2009--------------------------------83 
2010--------------------------------69 
2011--------------------------------79 
2012--------------------------------100 
 
Den opmærksomme læser har sikkert 
bemærket at antallet af hvalpe i 2011 er 
forøget med 10 stk. i forhold til det der står i 
årbogen 2011, det skyldes at der blev født et 
kuld hvalpe efter at jeg havde afleveret 
materialet til EP. 
De 100 hvalpe er fordelt på 17 kuld med 14 
forskellige fædre, så man kan ikke beskylde 
danske opdrættere for at have bedrevet 
Matadoravl i 2012. I fjor importerede vi 9 
hvalpe, i 2012 blev det til kun 3 importer. 
 
Dansk Pointer Klubs Hovedprøve 2012 
  
Pokalvinder i UK bliver Spurvfugldalens 
Nicki  
 
Pokalvinder i ÅK bliver Top point Axi  
 
UKK: 

1. UKK Spurvfugldalens Nicki  
2. UKK Donna   
3. UKK Frierfjordens Rex  
 

Vinderklasse 
 

1. vinder Zaro med Cacit  
2. vinder Top Point Axi 
3. vinder Fugledes Odét 
4. vinder Fugledes Merlot 
5. vinder Fugledes Opal 
6. vinder Niholys Chang 

 
Dansk Jagthunde Derby 
       5. vinder Frierfjordens Randi 

Vinderklasse placeringer 2012  
 

Forår 
 
DKK Horns Herred 

5. vinder Fugledes Eno 
 
DJ Terkelsbøl 

1. vinder Villetoftes Gry 
      5. vinder Fugledes Orkan 
        
 DKK Vildbjerg 1 

2. vinder Mørups Britta 
3. vinder Metrinelungs Gossi 
4. vinder Spurvfugldalens Katja  

 
DKK Vildbjerg 2 

1. vinder Astrups Zaza 
2. vinder Treff 
3. vinder Hesselhøjs Disco 

 
DKK Bramming 
        3. vinder Packo  
 
DJ Fyn 
         3. vinder Takese Erica 
 
DKK Forårs Mesterskab 
          2. vinder Mørups Britta 
          6. vinder Astrups Zaza 
 
Efterårs VK 2012 
 
DPK  
            1. vinder Fugledes Merlot 
            2. vinder Fugledes Extra 
            3. vinder Astrups Zaza  
            4. vinder Niholys Chang                       
 
DJ Grindsted 
             2. vinder Packo   
 
FJD Gl. Toftefård 
              1. vinder UGs Prince 
              4. vinder Frierfjordens Rit 
              5. vinder Mørups Britta 
 
DJ Gørlev 
Ingen pointere placeret 



DKK Vildbjerg 
Ingen pointere placeret 
 
DKK Sydvest Sjælland 
             3. vinder Fugledes Juvél 
 
FJD Tange Bjerringbro 
             1. vinder Fugledes Juvél 
 
FJD Bramming  
              1. vinder Mørups Britta 
 
DJUs Afsluttende Fællesprøve DM 
              3. vinder UGs Prince 
              4. vinder Packo. 
 
Det er mange år siden, hvis det nogen sinde er 
sket før, at pointerne har klaret sig så dårligt i 
vinderklasserne og på derbyet. Det giver 
selvfølgelig anledning til selvransagelse både 
hos hundeførerne og hos opdrætterne. Er det 
pointernes niveau der er faldet, eller er det de 
andre racer der er blevet bedre, eller måske en 
kombination af begge dele? – Jeg har ikke 
svaret på det, men det er sikkert at, hvis vi 
igen skal i førersædet, kræver det hårdt 
arbejde og kløgt på alle fronter. Her bliver der 
hårdt brug for dyder som:  
Selvkritik – Samarbejde – Hjælpsomhed – 
Ærlighed.     
 
Præmieringer i kvalitetsklasserne. 
Unghunde: 
Omregnet i procent og sammenlignet med de 
sidste 4 år ser det således ud: 
Årstal 1. pr. 2. pr. 3. pr. 0. pr. 
2008 23,4 8,5 1,1 67,0 
2009 18,8 4,3 1,5 75,4 
2010 27,0 7,2 1,2 63,9 
2011 16,4 4,7 1,2 77,7 
2012 24,2 7,0 0,0 68,8 
Det ser ud til at vi er på vej tilbage på sporet, i 
hvert fald en klar forbedring i 2012. 
 
 
 
Åben klasse: 
Omregnet i procent og sammenlignet med de 
sidste 4 år ser det således ud: 

Årstal 1. pr. 2. pr. 3. pr. 0. pr. 
2008 14,0 8,8 1,0 76,2 
2009 12,2 11,8 1,9 74,1 
2010 18,4 11,1 1,0 69,5 
2011 12,8 12,8 0,0 74,4 
2012 11,5 11,5 0,0 77,0 
Niveauet her i åben klasse er stadig ikke godt, 
det skal dog bemærkes, at i år har jeg trukket 
brugsklasserne ud i et selvstændigt skema. 
Sidste år var der 19 starter i brugsklasserne og 
det udløste en præmierings procent på 47,3 % 
I 2012 er der 16 starter i brugsklasse 
 
Brugsklasse: 
Omregnet i procent og sammenlignet med 
sidste år ser det således ud: 
Årstal 1. pr. 2. pr. 3. pr. 0. pr. 
2011 26,3 21,0 0,0 52,7 
2012 31,3 6,3 0,0 62,4 
Igen i 2012 er der flotte resultater i 
brugsklasse. Vi har her at gøre med et relativt 
lavt antal hunde, da flere har været stillet flere 
gange i brugsklasse. Det kan godt undre mig 
hvorfor ikke flere pointere bliver stillet i 
brugsklasse, da det jo er en glimrende måde at 
give VK hunden erfaring til efterårets 
vinderklasser. Vore hunde har brug for al den 
jagterfaring de kan få, og naturligvis først og 
fremmest jagterfaring på hønsefugle.  
 
Udstilling: 
Åben klasse og BK og CH klasse 
Der er i alt fremført 53 pointere, 
  37 fået Excellent 
23 med CK og 11 med Cert. 
12 med VG 
4 med Good 
1 Disq.  
37 ud af 53 har fået Excellent det er 70 %, jeg 
tror måske vi her, har behov for at hæve 
overliggeren lidt.   
I juniorklassen er der stillet 12 hunde. 
9 med Excel. 
2 med VG 
1 med Good. 
 
Hvor er vi på vej hen? 
Ja hvis vi ser på de senere års resultater, 
kunne det godt tyde på at vi er presset. Vi er 



ikke så suveræne, som vi var for bare nogle få 
år siden. Bestyrelsen reagerer nu ved at 
opfordre medlemmerne til at se mod udlandet, 
og hertil bruge af avlsfonden. Et godt initiativ 
og det er glædeligt at man også har øjnene 
rettet mod syd. Det er garant for at vi ikke 
sætter noget til på stil og vel også på 
eksteriøret.  
Vor gamle udfordring med halesøg og makker 
”Kikkeri” lurer til stadighed, og det skal vi 
reagere kraftig på. 
Men er vore pointere pt. ved at blive overhalet 
af de andre racer? Nej det tror jeg egentlig  
ikke, der hvor vi er ved at blive overhalet, er i 
den anden ende af snoren. 
Der er simpelt hen for få pointerfolk, der 
udviser den seriøsitet der skal til, for at lave 
tophunde. Det handler både om manglende  
dressur og jagterfaring. Det er jo naivt at tro 
eller håbe på, at man kan få en topplacering 
på en efterårs vinderklasse ved at få skudt en 
enkelt fugl for sin hund under den 
forudgående træning. 
Ja men jeg har ikke mulighed, for at skyde 
mange fugle for min hund, eller rejse i fjeldet 
og skyde ryper. Nej men så må der hårdt 
arbejde til, man kan selv lave nogle flokke 
agerhøns eller udsætte nogle fasaner. 
Vi kommer heller ikke uden om ovennævnte 
” gode gamle dyder” Selvkritik – 
Samarbejde – Hjælpsomhed – Ærlighed. Kort 
sagt vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden 
og især de nye der kommer i vor klub. 
 
Carlo Nørtoft Thomsen    
   
 


