Avlsregistrering
For Dansk Pointer Klub
Ved Carlo Nørtoft Thomsen.

Statistik og avlsbetragtninger 2014.
Antal registrerede pointere.
2009---------------------------------83
2010---------------------------------69
2011---------------------------------79
2012--------------------------------100
2013---------------------------------67
2014---------------------------------54
2014 er vi igen gået noget tilbage i antal
registrerede pointerhvalpe, nemlig kun 54 stk.
i 8 kuld. Derudover er der foretaget 4
importer.
Med kun 8 kuld og 54 registrerede
pointerhvalpe, er det ikke muligt for pointeren
at holde den i forvejen hårdt pressede
position, blandt de stående hunde.
I erkendelse af, at jeg er vidende om at ikke
alle 54 hvalpe er afsat, er det svært for mig at
forsøge at opfordre vore opdrættere, til at lave
flere hvalpe, men hvis ikke vi øger tillægget
de kommende år, og også får hvalpene ud til
folk der kan og vil dressere og føre dem frem
på prøverne, og bruge dem til jagt, ja så vil
tilbagegangen fortsætte.
Dansk Pointer Klubs Hovedprøve 2014 ved
Holbæk.
Vil gå over i historien som en hovedprøve
med kæmpeforventninger, forventninger som
i den grad ikke blev indfriet. For det første er
det et fantastisk terræn og superdygtige
terrænledere. For det andet var der kæmpestor
interesse med stor (vist nok rekord)
tilmelding. For det tredje 24 Unghunde havde
kvalificeret sig til UKK.
Det skulle vise sig, da resultaterne skulle
gøres op efter 3 dage at det blev historisk
ringe. I alt på 3 dage med kvalitets klasser
blev det til kun 12 præmieringer. Heraf tog
vores dygtige terrænleder Jan Lorenzen sig af
de 3 med sine Irske Settere. Og 7
præmieringer blev erhvervet af vore
udenlandske medlemmer. Og kun to danske
hundeførere havde gjort sig fortjent til en
præmiering.

Jeg var selv med i UKK hvor det ikke
lykkedes for nogen af de 24 Unghunde at
præstere godkendt fuglearbejde. Det der var
lykkedes i marts og i efteråret 2013 for rekord
mange, var på disse april dage tilsyneladende
helt umuligt.
Pokalvinder i UK: Mjølners Mis Molly
Pokalvinder i ÅK:
UKK:
1. UKK: Fugledes Tinka
2. UKK: Spurvfugldalens Pan
3. UKK: Spurvfugldalens Qizi
Vinderklasse
1. vinder: Frierfjordens Rit
2. vinder: Astrup´s Zaza
3. vinder: Bjørnålias Jackpot
4. vinder: Niholys Chang
5. vinder: Astrup´s Loke
Dansk Jagthunde Derby
1. vinder: Oluf
4. vinder: Villetofte´s Storm P
5. vinder: Fugledes Ultra
Vinderklasse placeringer forår:
DKK Mesterskab:
2. vinder med HP Fugledes Merlot
DKK Sydsjælland
3. Vinder: Fugledes Holly
4. vinder: Takese Erica
DKK Bramming
4. vinder: Spurvfugldalens Nicki
DKK Vildbjerg prøve 1
4. vinder: Frierfjordens Rit
DKK Vildbjerg prøve 2
5. vinder: Spurvfugldalens Katja
DKK Vestsjælland
2. vinder: Fugledes Merlot

DJ Terkesbøl
2. vinder: med HP Fugledes Merlot
6. vinder: Frierfjordens Rex
DJ ved Holbæk
4. vinder: Fugledes Gissa
Vinderklasse placeringer efteråret:
Vinderklasse i Sverige
3. vinder Frierfjordens Randi
Svensk Derby
3. vinder Astrup´s Rik
Danmarks Mesterskab
6. vinder: Astrup´s Loke
DKK Vildbjerg
4. vinder: med HP Fugledes Opal
DJ ved Hejnsvig
2. vinder: med HP Pointmann´s Pierre
FJD Oremandsgaard
3. vinder: Astrup´s Rik
4. vinder: Pointmann´s Cisa
DPK efterårs vinderklasse
1. vinder: med HP Astrup´s Zaza
2. vinder: Matresses Bl. Junior
3. vinder: Astrup´s Loke
4. vinder: Fugledes Thor
5. vinder: Fugledes Juvél
6. vinder: Frierfjordens Randi
Med sejren på vores efterårs VK er Astrup´s
Zaza blevet Brugschampion tillykke
Præmieringer i kvalitetsklasserne.
Unghunde:
I alt er der stillet 117 i UK, det har resulteret i
23 1. pr. – 11 har fået 2. pr. og ingen har fået
3. pr. medens 83 har fået ingen pr.
Omregnet i procent ser det således ud:
Årstal 1. pr.
2. pr.
3. pr.
0. pr.
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
2013
20,2
7,7
0,0
72,1
2014
19,6
9,4
0,0
71,0

På trods af dårlige resultater på vores
hovedprøve, er resultaterne på årsplan i UK
på højde med tidligere år. 24 hunde i årets
UKK må jo give anledning til optimisme.
Åben klasse:
I åben klasse er i alt stillet 157 gange, det har
givet 15 1. pr. og 9 har fået 2. pr. ingen har
fået 3. pr. og 133 har ingen præmie fået.
Omregnet i procent ser det således ud:
Årstal 1. pr.
2. pr.
3. pr.
0. pr.
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
2013
13,4
13,4
0,0
74,2
2014
9,5
5,5
0,0
85,0
Her ses en alvorligt tilbagegang, som helt
naturligt giver anledning til at rynkerne i
panden bliver dybere end de var i forvejen.
Brugsklasse:
I brugsklassen er der stillet 22 gange, det har
resulteret i kun 2 gange 1. pr. og også 2 gange
2. pr. en enkelt har fået 3. pr. og 17 gange er
det blevet til ingen præmie.
Omregnet i procent 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
2013
18,8
18,8
0,0
62,4
2014
9,0
9,0
4,5
77,5
Brugsklasserne har været en katastrofe for
pointerne i år, her har vi ellers haft gode
resultater i årene forud, i 2013 gik vi lidt
tilbage, og denne tilbagegang er blevet
fordoblet i 2014
Udstilling alle klasser:
I alt er stillet 63 gange, det har kastet 44 Exel
af sig samt 12 gange VG og 5 gange Good og
2 gange SUF
Omregnet i procent ser det således ud:
År
Excel VG G
SUF. CK Cert.
2012 70,8 21,5 7,7 1,5
43,4 20,8
2013 61,1 27,1 10,1 1,7
38,9 18,6
2014 70,0 19,0 8,0 3,0
41,3 31,7
Med sit 3. Certifikat blev:
Spurvfugldalens Olivia DK Champion.

Hvad skyldes de dårlige resultater?
Når resultaterne udebliver eller ikke opfylder
vore forventninger, er det naturligt at forsøge
på at finde nogle svar. Er vore pointere
generelt blevet ringere? Eller er det vore
konkurrenter der er blevet bedre? Er det vores
volumen der er blevet for lille? Eller er det
vore dressører og førere der er blevet for
gamle, for dårlige, for dovne, eller bare har de
forkerte strategier (griber det forkert an).
Der er helt sikkert flere rigtige svar på de
mange spørgsmål. Det betyder at både
opdrættere og førere må gribe i egen barm.
Jeg er også sikker på, at flere af vore
konkurrenter er blevet bedre, først og
fremmest er bretonerne blevet bedre, og har
fået en bredere top. Men også både de røde og
de sorte settere er blevet betydelig bedre og
har også fået mere bredde i toppen.
I brugsklasserne har vi de foregående år klaret
os rigtig godt, men i 2013 gik det ned ad
bakke, og i 2014 er det gået helt galt. Jeg
besluttede at jeg ville finde ud af, hvad
årsagen var, til at pointerne ikke blev
præmieret.
Jeg gik i gang med at læse kritikker.
Det viste sig at 11 hunde altså 50 % af de
stillede hunde ikke blev præmieret fordi de
ikke udnyttede deres chance for én eller flere
fugle.
6 stk. eller 27,3 % blev ikke præmieret pga.
dressurbrist.
2 hunde fik 1. pr.
2 hunde fik 2. pr.
1 hund fik 3. pr.
Jeg havde ventet at det største problem ville
være dressuren, men det var altså ikke
tilfældet for brugsprøverne i 2014.
Jeg tror at hvis vi skal gøre os forhåbninger
om fremgang, både til sporten og til at flere
jægere, ønsker at købe en pointer, skal vi alle
til at bruge vore pointere meget mere til
alsidig jagt. Det er her du virkelig kommer til
at kende din hund eller din stamme helt ind til
benet. Det er her din hund får den nødvendige
erfaring og jagtforstand. Alt for mange bilder
sig ind at jagtforstand er noget hunden bliver

født med, det er det ikke, jagtforstand og
vildtfinderevne er noget der skal tilegnes, og
det bliver det kun ved at komme i praktik, og
ikke kun på de flade stubmarker. Hunde der
kan finde ud af at omstille fart og søg og
vildtbehandling, er kloge hunde, det er dem vi
skal avle på.
Carlo Nørtoft Thomsen

