
Pointer statistik 
Som man kan se i statistikken, så er de stående jagthunde under pres. Retrieverne bliver i 
vid udstrækning parcelhusfolkets foretrukne hund. 
Rigtig mange falder også for den smukke irske setter, hvilket ikke nødvendigvis er en 
fordel for racen, for så er brugsegenskaberne ikke altid i højsædet i avlen. 
Bretonen har bidt sig fast, ikke i kraft af, at den har klaret sig godt i efterårets 
vinderklasser, men den er båret frem af entusiastiske ejere i en ny klub, hvor der er 
pionerånd og albuerum. 
NMO 
 
I DK bliver der medio –50 stambogsført 
omkring 400 pointere hvert år. Det tal dækker 
slet ikke over tillagte hvalpe, man skal 
erindre sig, at hvalpe først skulle 
stambogføres langt senere end i dag. 
 
Bent Hansen skriver i sit 
tilbageblik, at dygtige avlere har 
avlet mere robuste hunde, og at 
fremgang står og falder med 
kyndige avlere. Der er ikke 
fornyelse at hente i avlen 
sydpå. Man arbejder på at få 
oprettet en sædbank. 
I avlsoversigten opfordres 
medlemmerne til at lægge flere 
hvalpe til, da der er god 
afsætning Han ser lyst på 
fremtiden, hvor en stor gruppe 
unge og dygtige hundeførere er 
på vej. Der er 438 medlemmer i 
klubben. 
 
 



 
 
 

 



 



Thorkild Reintoft skriver i Årbogen i 1993, at vi har 3 strenge at spille på mediemæssigt. 
Jagthunden, Pointernyt og Årbogen, som vi skal bibeholde, men den skal være billigere. 
Økonomien er stram i klubben. 
Han påpeger, at vi skal passe på dressuren, der er for mange pointere, der jagter uden 
lyst til samarbejde, den er også gal med bredsøget. Tatoveringspligten ved registrering af 
hvalpe er blevet et fordyrende led for opdrætterne, men det år kan man dog glæde sig 
over, at der er blevet lagt 200 hvalpe til. 
I DM sker der en ændring. Den skal løbe over 2 dage i en forsøgsordning på 3 år. 
Samtidig kommer førstevinderen fra klubbernes efterårsvinderklasse automatisk med. 
Familiedagen er 
 
Antal registrerede pointere var i 1997 svagt stigende – 121 blev det til. At andre engelske 
klubber også havde haft nedgang var en ringe trøst. Vi klarede os svagt på DKK’s 
forårsvinderklasser - det er i det hele taget ikke her, vi klarer os særligt godt - men tog 
revanche om efteråret, hvor vi både fik en derbyvinder og en danmarksmester. 
 
 
Bestyrelsen er helt 
klar over, at det er ”fodfolket”, som er nøglen til at få nye medlemmer ind i folden. 
 
Fra 1998- 2007.S 
I hele perioden kredser det årlige hvalpetillæg 
omkring 100 og med et så beskedent tillæg i sammenligning med tidligere tiders, så vil det 
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Ved Carlo Nørtoft Thomsen. 

 
Statistik og avlsbetragtninger. 
 
Antal registrerede pointere. 
2007………………………………………. 87 
2008………………………………………. 77 
2009………………………………………. 83 
2010………………………………………. 69 
2011………………………………………. 69 
 
Tillægget af hvalpe i 2011 er nøjagtig det 
samme som i 2010 altså 69. 
Der er en stigning i importerne fra sidste år, 
nemlig fra 5 til 9 i 2011. 
 
Det er stærkt bekymrende at der ikke bliver 
lagt flere hvalpe til, men det der er endnu 
værre er, at der nok heller ikke er aftræk for 
flere. Flere opdrættere kæmper en hård kamp 
for at få de sidste hvalpe afsat. 
Hvad er årsagen til, at der ikke kan sælges 
flere pointerhvalpe?  
Jagten i det åbne land er jo stort set opgivet, 
på grund af mangel på vildt. Nu er det 
selskabsjagter i skove, remisser og moser. 
Vildtet der jages er mest opdrættede fasaner, 
ænder og så hårvildt mest råvildt og lidt 
skovsnepper. 
Men kan de engelske hunde ikke bruges til 
det? Jo bestemt, men nu er vi måske ved en af 
vore mange opgaver. Markprøvefolket vil 
ikke bruge deres fine ”vinderklassehunde” til 
den slags jagt, hunden kunne jo få smag for 
hårvildt, og så vinder jeg intet sølvtøj næste 
gang på markprøven. Det er en katastrofe at 
de fleste ikke tør bruge deres hunde til alt 
jagt. Det er jo klart, at fremmede folk får den 
opfattelse, at en pointer eller en setter ikke dur 
til skovjagt, når vi hundesportsfolk ikke selv 
vil bruge dem til det. De hunde der ikke kan 
lære at omstille sig fra jagt i uoverskueligt 
terræn til civiliseret jagt i åbent terræn eller 
markprøvesport har ikke den rigtige psyke 
eller dresserbarhed, det er en avlsopgave.  
 
 

 

Vinderklasseplaceringer 2011 
 
Forår: 
 
DKK Hornsherred. 
3. vinder Takese Erica 
5. vinder Fugledes Gissa 
 
DKK Bramming. 
Prøve 1 
2. vinder Hesselhøj Disco 
 
Prøve 2  
2. vinder Mørups Krumme 
3. vinder Fugledes Juvél 
4. vinder Boelsgårds Paw 
 
DKK Vildbjerg 
Prøve 1 
3. vinder Zaro 
5. vinder Fugledes Flasch 
6. vinder Vilslevs Ilva 
 
Prøve 2  
5. vinder Fugledes Holly 
 
DKK Forårs mesterskab. 
2. vinder Mørups Britta 
3. vinder Takese Erica 
6. vinder Fugledes Extra 
 
Dansk Jagthunde Derby 
Her gik 5 pointere til 2. heat. 
1. vinder Astrup´s Fighter 
4. vinder Fugledes Merlot 
 
Efterår 
 
DPK Efterårs VK 
1. vinder Fugledes Extra med Cacit 
2. vinder Fugledes Juvel med HP 
3. vinder Treff med HP 
4. vinder Fugledes Merlot med HP 
5. vinder Zaro med HP 
6. vinder Takese Erica 
 
DJ Hegnsvig. 
1. vinder Frierfjordens Lola m. cercit 
2. vinder Hesselhøj Disco 
4. vinder Fugledes Merlot 



DJ Grindsted 
Ingen pointere placeret 
 
FJD Vestsjælland. 
2. vinder Fugledes Juvél    
3. vinder Villetoftes Mie 
 
DKK vildbjerg 
2. vinder Afferns Anton 
5. vinder fugledes Don Camilo 
 
DJ Gørlev 
Ingen pointere placeret 
 
DM 
2 pointere overgik til 2. heat 
3. vinder Hesselhøj Disco 
 
FJD Bramming (ekstra VK) 
3. vinder Fugledes Merlot  
4. vinder Niholys Chang 
 
FJD Mern (ekstra VK) 
Ingen pointere placeret 
 
Svensk Mesterskab Felt 
1. vinder Takese Erica 
3. vinder Fugledes Eno 
 
I VK holder vi nogenlunde niveau hvad angår 
antal placeringer, dog har vi ikke så mange 1. 
vindere som i fjor.  
 
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. 
2007 22,5 % 9,8 % 1,0 % 66,7 % 
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 % 
 
Vi ser her en betydelig nedgang i 
præmieringsprocenterne for unghundene. 
 
Åben klasse og brugsklasse 
Omregnet i procent og sammenlignet med de 
sidste 4 år ser det således ud: 

Årstal 1. pr. 2. pr. 3. pr. 0 pr. 
2007 17,3 % 10,0 % 2,0 % 70,7 % 
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 % 
 
Her i åben klasse og brugsklasse kan vi heller 
ikke holde niveauet for de foregående år. 
Jeg er i tvivl om brugsklasserne er medregnet 
i de foregående års statistik. 
 Isoleret set er præmierings procenten meget 
bedre i brugsklasserne, hvad det så skyldes 
har jeg ingen bud på. 19 starter har udløst 5 
stk. 1. pr. og 4 stk. 2. pr. Det betyder at 47,3 
% af pointerne er blevet præmieret i 
brugsklasserne. Det er flot. 
 
I alt er 90 pointere startet i kvalitetsklasserne 
inkl. brugsklasser og vinderklasse og 
apporterings prøver. Dertil skal lægges de 
pointere der kun er stillet i vinderklasse uden 
at blive placeret. 2 pointere er kun stillet til 
apporteringsprøve. 
 
Dansk opdrættede pointere i udlandet. Her 
har flere vist fine resultater både i felten og på 
udstillinger. Jeg vil nævne 6 kenneler der har 
gjort det fremragende i det store udland i de 
senere år. Kennel Fuglede – Kennel 
Metrinelund – Kennel Villestoftes – Kennel  
Hesselhøj – Kennel Mørup og Kennel 
Matresse. Se på DPKs hjemmeside. 
 
Hvad skyldes de faldende præmierings 
procenter? Der er sikkert mange gode 
forklaringer. 2010 var et godt år, trods hård 
vinter og en kort forårssæson, det er jo om 
foråret vi skal gøre hundene i orden til prøve, 
måske har det gjort en forskel, at vi nu har 
haft to korte forår til at træne vore hunde. 
Fugletilgangen spiller selvfølgelig en stor 
rolle, og den har ikke alle steder været god i 
2011. 
Den bedste forklaring tror jeg er at vi gamle, 
og vi er desværre i flertal, er for dovne og får 
gjort alt for lidt ved dressuren, og her mener 
jeg fordressuren, Der er ikke noget nyt i, at 
mange af os pointerfolk, er dovne og får gjort 
for lidt ved grund og fordressur. De milde 



vintre hvor vi har kunnet komme i marken 
sidst i januar, har vi så haft tid til at redde lidt 
af det tabte. Men den undskyldning gælder 
altså ikke, der er masser af tid både sommer 
og vinter til at få dressuren på plads. 
 
Udstillinger 2011: 
44 stk. pointere er stillet i alt 57 gange. 
Det har resulteret i: 
28 stk. Excellent.    = (1. pr. med CK kvalitet) 
15 stk. Very Good. = (1. pr.) 
12 stk. Good.          = (2. pr.) 
2 stk. Sufficient      = (3. pr.)  
 
Unghunde: 
I 2011 er kun udstilled 9 stk. unghunde det 
har udløst: 
Omregnet i procent og sammenlignet med de 
sidste 4 år ser vi følgende: 
3 stk. Excellent.              = 33,3 % 
2 stk. Very Good            = 22,2 % 
4 stk. Good                     = 44,4 % 
0 stk. Sufficient               =  0,0 % 
 
Årstal 1. pr. 2. pr. 3. pr. Antal 
2007 59,3 % 37,0 % 3,7 % 21 
2008 70,6 % 11,8 % 17,6 % 13 
2009 74,1 % 25,9 % 0,0 % 15 
2010 81,0 % 19,0 % 0,0 % 15 
 
Åben klasse og BK og CH klasse: 
I 2011 er 35 stk. pointere udstilled 48 gange. 
Det har udløst:  
Omregnet i procent og sammenlignet med de 
sidste 4 år ser vi følgende: 
25 stk. Excellent.                = 52,1 % 
13 stk. Very Good.             = 27,1 % 
 8 stk. Good.                       = 16,7 % 
 2 stk. Sufficient.                 =  4,1 % 
 
Årstal 1. pr. 2. pr. 3. pr. Antal 
2007 64,5 % 34,2 % 1,3 % 48 
2008 78,2 % 12,7 % 9,1 % 41 
2009 77,2 % 22,8 % 0,0 % 35 
2010 87,0 % 13,0 % 0,0 % 42 
 

Avlshunde: 
I 2011 er 7 hunde fædre til de 11 kuld hvalpe. 
Den Franske import:                                  
Everest Des Braies De Lóridelle er alene far 
til 4 kuld. Her bør man klappe hesten, indtil 
man har set hvad afkommet indeholder. 
Ellers vil jeg ikke fremhæve den ene frem for 
den anden, vi har faktisk brug for hele 
paletten.  
Det drejer sig om at finde en han, der har de 
egenskaber man som opdrætter, gerne vil 
tilføre eller forstærke i sit opdræt. 
 
Hvor er vi på vej hen? 
Når jeg går og ser på pointere på vore 
markprøver, både når de går i snor og når de 
er i slip, er der flere ting der bekymrer mig. 
Jeg mener vi i de sidste 40 år har sat for 
meget til på: - Udstrålingen – Elegancen – 
Ædelheden – Stilen. Vore pointere er stadig 
gode og effektive arbejdshunde, måske har de 
aldrig været bedre end de er her og nu. 
Vi pointerfolk har altid yndet at hævde, at vi 
havde aristokraten, ja kongen over de stående 
hunde, hvis vi fortsat vil tillade os dette, og 
det mener jeg vi skal, bliver vi nødt til at 
revurdere nogle ting i avlsarbejdet. Vi 
opdrættere må til at prioritere eksteriøret mere 
end vi har gjort de sidste årtier. 
Efter min mening trænger vi også til at have 
mere fokus på stilen, specielt galopaktionen 
hvor jeg synes alt for mange pointere har en 
for kort og rullende aktion. Desværre er det 
ikke altid det dommerne bemærker, hvis bare 
det går stærkt og hundene viser stor energi.    
Nu handler avl jo ikke om at bryde ned, men 
om at bygge på de gode brugsegenskaber, og 
jeg er helt klar over, at det er en proces der 
tager tid. Vi har i mange år haft meget 
samarbejde med de nordiske lande, og knap 
så meget med landene syd for os, måske skal 
vi se lidt mere sydpå i fremtiden, hvis vi vil 
forbedre stilen. 
 
Carlo Nørtoft Thomsen.        
  
 
 
                                                                                                                          



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    
   
 



Avlsregistrering 
For Dansk Pointer Klub 

Ved Carlo Nørtoft Thomsen. 
 
Statistik og avlsbetragtninger 2013. 
Antal registrerede pointere. 
2009---------------------------------83 
2010---------------------------------69 
2011---------------------------------79 
2012--------------------------------100 
2013---------------------------------67 
 
2013 er vi igen gået noget tilbage i antal 
registrerede pointerhvalpe, nemlig kun 67 stk. 
i 13 kuld. Derudover er der foretaget 3 
importer. Det er bemærkelsesværdigt at de 13 
kuld er med 13 forskellige fædre. 
I mine øjne er ”Smedens hund” død og 
begravet for mange år siden, men jeg kan 
alligevel ikke lade være med at spekulere på 
om den skulle være opstået fra de døde igen. 
Forklaringen er vel at vi ikke har haft de helt 
store præstationer blandt vore hanhunde i de 
seneste år. 
     
Dansk Pointer Klubs Hovedprøve 2013 ved 
Vildbjerg. 
  
Pokalvinder i UK Ln`s Pointmann Tess  
 
Pokalvinder i ÅK Fugledes Opal  
 
UKK: 

1. UKK Ln`s Pointmann  Zeppo  
2. UKK Fugledes Siff  
3. UKK Matresses Vita  
       

Vinderklasse 
       1. vinder Niholys Chang  
       2. vinder. Fugledes Juvél 
       3. vinder. Fugledes Holly 
       4. vinder. Frierfjordens Rex 
       5. vinder. Villetoftes Gry  
       6. vinder UG´s Prince 
 
Dansk Jagthunde Derby 
       2. vinder Matresses Vita 
 

            Svensk Derby 
       3. vinder Villetoftes Ponto 

            
 

Vinderklasse placeringer forår 
DKK Mesterskab:  
2. vinder med HP Mørups Britta 
 
DKK Sjælland 
4. vinder Fugledes Eno 
5. vinder Takese Erica 
 
DKK Vildbjerg Prøve 1 
2. vinder Fugledes Merlot  
3. vinder Fugledes Juvél 
 
DKK Vildbjerg Prøve 2 
3. vinder Astrups Zaza 
4. vinder Metrinelunds Gossi 
5. vinder: Fugledes Nike 
 
DJ Sjælland 
2. vinder Mørups Britta 

 
       DJ Terkesbøl 

1. vinder Frierfjordens Rit 
4. vinder Fugledes Merlot 

 
Vinderklasse placeringer efterår 2013 
DPK  
        1. vinder Fugledes Nike 
        2. vinder Zico 
        3. vinder Frierfjordens Rex 
        4. vinder Niholys Chang 
        5. vinder Astrups Zaza 
        6. vinder Fugledes Opal 
 
Svensk Irsk Setter Klubs VK 
1. vinder m. Cacit Fugledes Odin 
 
SPK Sverige 
1.vinder m. Cacit finale Frierfjordens Rit 
1. vinder m. CK kval. Fugledes Odin 
 
FJD Gl. Toftegård 
1. vinder m. HP Astrups Zaza  
2. vinder m. HP Spurvfugldalens Katja 
5. vinder m. HP Fugledes Merlot 
6. vinder Mørups Britta 
 
DJ Hejnsvig 
2. vinder Fugledes Ici 
 
FJD VK Sydsjælland 
1. vinder m. Cacit Fugledes Juvél 
3. vinder Niholys Chang 



DKK Vildbjerg 
 4. vinder Zaro 
 
DM på Lolland 

5. vinder Fugledes Nike 
 
SM Sverige 

3. vinder Fugledes Uno 
 
VK Sverige 

2. vinder Fugledes Odin 
 
VK Tromsø. 

2. vinder kval. Fugledes Petite 
 
VK Norge 

4. vinder Metrinelunds Kejser 
 
Opsvinget lader vente på sig. Der er altid 
mange forklaringer, når der er noget der ikke 
fungerer. Jeg er ikke i tvivl om at de andre 
racer for det første er blevet bedre, og for det 
andet har bedre og mere aktive dressører. Det 
kan godt være pointerne ikke er så skarpe som 
tidligere, men det er ikke det, der er grunden 
til at vi mangler resultater her og nu. Det er i 
den anden ende af snoren vi har problemer.  
Vi har været i en periode, hvor nogle af vore 
dygtigste folk enten ikke har haft VK hunde, 
eller hundene enten er blevet for gamle eller   
ikke har været gode nok. 
Den store udfordring ligger i, at gøre det 
interessant for yngre og nye folk at anskaffe 
sig en pointer. Lige nu har vi for få aktive i 
gruppen fra 30 til 60 år. 
For at det kan lykkes skal vi have flere sejre, 
og så skal vi lade være med at bilde os selv og 
andre ind, at pointeren kun er for øvede folk 
med erfaring i dressur. Magen til sludder skal 
man lede længe efter. Jeg har selv haft eng. 
setter i flere år, og også kørt hundedressur i 
flere jagtforeninger, og tro mig. Der findes 
ikke en race, der er lettere at dressere end en 
pointer.  
Det er også en skrøne, at man skal have flere 
hundrede hektar lige uden for døren til 
motion, for at en pointer kan være glad og 
tilfreds. 
 
Carlo Nørtoft Thomsen    
 
 

Præmieringer i kvalitetsklasserne. 
Unghunde: 
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 
 
Åben klasse: 
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 
En svag bedring her i åben klasse. Og det er 
værd at bemærke, at en del meget unge hunde 
har fået 1. pr. og da mange af disses førere, 
før har bevist at de er dygtige til det her game, 
er der måske lys forude.  
 
Brugsklasse: 
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 
Igen i 2013 har vi pæne præmierings 
procenter, dog har halvdelen af 
præmieringerne i år været 2. pr. Kun 13 ejere 
har ønsket at stille deres hund på brugsprøve, 
de har så stillet 16 gange.  
Det fortæller mig at der i pointer klubben 
udvises alt for lidt engagement, da 
brugsprøverne er god træning forud for 
vinderklasserne. Vore hunde har brug for al 
den jagterfaring de kan få, og naturligvis først 
og fremmest jagterfaring på hønsefugle.  
 
Udstilling alle klasser: 
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 
Udstillings dommere er stadigvæk flinke 
mennesker. Er de for flinke? Ja nogle af dem 
er det vist.   



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 



Avlsregistrering 
For Dansk Pointer Klub 

Ved Carlo Nørtoft Thomsen. 
 
Statistik og avlsbetragtninger 2015. 
Antal registrerede pointere. 
2009---------------------------------83 
2010---------------------------------69 
2011---------------------------------79 
2012--------------------------------100 
2013---------------------------------67 
2014---------------------------------54 
2015---------------------------------35 
 
2015 er vi igen gået noget tilbage i antal 
registrerede pointerhvalpe, nemlig kun 35 stk. 
i 8 kuld. Derudover er der foretaget 6 
importer. Hvor mange der er blevet 
eksporteret ved jeg ikke, men flere af de 
udenlandske hvalpekøbere bliver heldigvis 
meldt ind i pointerklubben.  
Med kun 8 kuld og 35 registrerede 
pointerhvalpe, har vi forhåbentlig nået 
bunden. I 2014 havde vi også 8 kuld. Hvorfor 
kuldene i år er så små ved jeg ikke noget om.       
     
Dansk Pointer Klubs Hovedprøve 2015 ved 
Vildbjerg blev igen en stor prøve, med 
mange deltagere både fra Danmark og mange 
udenlandske. Der blev vist flot hundearbejde, 
med mange præmieringer. Til matchningen i 
åben klasse, havde 10 ekvipager kvalificeret 
sig med 1. præmie, en enkelt måtte trække sig 
med en skåret pote, men superflot med så stor 
kvalitet. Pokalvinder blev Black Lycky Rikke 
med vor norske medlem Per Ola Brekke som 
ejer og fører. 
Unghundene ville ikke stå tilbage for de ældre 
hunde, her fik 12 ekvipager 1. præmie, og var 
klar til matchning. Pokalvinder og bedste 
unghund blev den tyske import Franchannas 
Pointer Albert, ejere Henriette Bjørnholt 
Schou og fører Anna Katarine Larsdotter 
Green. Et særdeles stort talent, som nu er 
blevet brugt i avlen i Kennel Fuglede. Det 
bliver spændende at se hvad det fører med sig, 
da alle hvalpe, så vidt jeg ved er havnet hos 
markprøvefolk. 
I alt blev 42 hunde præmieret på hovedprøven 
2015. 

UKK blev igen kæmpestort. Tæt på 20 hunde 
havde kvalificeret sig, så det var en lang kø af 
biler, der kørte efter Jens Have og Niels 
Mølgaard Ovesen til Mejrup. Det blev en 
fantastisk oplevelse, med parhøns i alle slip, 
på super flotte terræner. 
1. UKK blev: Boelsgaards A Sifu. 
2. UKK blev: Franchannas Pointer Albert. 
3. UKK blev: Boelsgaards A Blom.    
          
Vinderklasse Hovedprøven: 
       1. vinder: Spurvfugldalens Qizi 
       2. vinder: Astrup´s Via 
       3. vinder: Black Lucky Rikke 
       4. vinder: LN Pointmanns Zeppo 
       5. vinder: Gamekeepers Brioni 
       6. vinder: Fugledes Nike.  
        

Dansk Jagthunde Derby: 
       3. vinder: Sødersjøns Tresette  
       4. vinder: Astrup´s Rik 
       5. vinder: Sødersjøns Zetema 
       6. vinder: Boelsgaards A Sifu 
 
  Vinderklasse placeringer forår: 
      DKK Mesterskab:  

1. vinder med HP Fugledes Ultra 
4. vinder med HP Frierfjordens Randi 
 

DKK Sydsjælland 
1. vinder: Fugledes Ultra. 
4. vinder: Roxy. 

 
DKK Bramming 1 

6. vinder: LN Pointmanns Cisa. 
 

DKK Vildbjerg prøve 1 
2. vinder: Frierfjordens Randi 
 

DKK Vildbjerg prøve 2 
2. vinder: Frierfjordens Rex 
5. vinder: Fugledes Nike  
 

DJ Terkesbøl 
       1. vinder: Spurvfugldalens Qizi 
       2. vinder: Fugledes Thor 
       5. vinder: Fugledes Ici.  
 

DJ ved Holbæk 
        3. vinder: Spurvfugldalens Quincy 
 



På de fælles vinderklasser i foråret, er i alt 
placeret 43 ekvipager. Her har pointerne taget 
sig af de 12 placeringer eller 27,9 %. Det er 
efter min opfattelse meget flot. 

 
Vinderklasse placeringer efteråret: 

FJD´s Int. Eterårs vinderklasse Terkelsbøl. 
1. vinder: Frierfjordens Randi 
4. vinder: Astrup´s Rik 
6. vinder: Astrup´s Via 

 
FJD´s Int. Efterårs vinder klasse på 
Djursland. 

2. vinder med HP: Astrup´s Loke 
4. vinder: Fugledes Tinka 

 
Svensk Pointer Klubs efterårs vinderklasse 

1. vinder med CACIT:  
Spurvfugldalens Quincy  
6. vinder: Fugledes Vira 

 
Danmarks Mesterskab  

2. vinder med HP Fugledes Tinka 
3. vinder med HP Fugledes Ultra 
5. vinder: Fugledes Merlot 

 
DJ ved Hejnsvig 

2. vinder med HP: Fugledes Merlot 
6. vinder Frierfjordens Randi. 

 
DKK prøve 5. Borreby Gods. 

1. vinder: Spurvfugldalens Quincy 
 
FJD GL. Toftegård 

3. vinder: Fugledes Ultra 
 
DPK efterårs vinderklasse 

1. vinder: med HP Villestoftes Victor 
2. vinder: med HP Spurvfugldalens Quincy. 
3. vinder: med HP Fugledes Tinka 
4. vinder: med HP Frierfjordens Randi 
5. vinder: med HP Fugledes Ultra 
6. vinder: med HP Astrup´s Zaza 

 
På de fælles vinderklasser om efteråret, er i 
alt placeret 36 ekvipager. Her har pointerne 
taget sig af de 12 placeringer, eller 33,3 %. 
Det er et særdeles flot resultat, som vi alle i 
DPK kan være stolte af. Pointerne er nu klart 
tilbage på højt niveau, nu handler det om at 
fastholde det høje niveau. 

Nordisk Pointer Match 2015 blev afviklet 
på Schackenborg Gods med Flemming 
Sørensen som en meget dygtig og kompetent 
prøveleder. Det danske hold var: 
Fugledes Ultra – Frierfjordens Randi og de to 
helsøskende Spurvfugldalens Qizi og Quincy. 
Den unge komet Villestoftes Victor var 
reserve. 
 De unge danske hunde fik dog kam til håret, 
af de dygtige og meget rutinerede norske og 
svenske hunde, hvor Finland blev nr. fire. 
Individuel blev Frierfjordens Randi en flot 3. 
vinder.   
 
 Præmieringer i kvalitetsklasserne. 
Unghunde: 
I alt er der stillet 77 unghunde. 
Det har resulteret i 17 stk. 1. præmie. 3 stk. 2. 
præmie, og 2 stk. har fået 3. præmie. 
55 har fået ingen præmie. 
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 
2015 22,1 3,9 2,6 71,4 
.   
Åben klasse: 
I åben klasse er i alt stillet 165 gange. Det har 
resulteret i 19 stk. 1. præmie. Der er 29 stk. 2. 
præmie, og en enkelt med 3. præmie. Og 116 
starter er endt med ingen præmie. 
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 
2015 11,5 17,6 0,6 70,3 
  
Brugsklasse: 
I brugsklassen er der stillet i alt 35 gange. Det 
har afkastet 6 stk. 1. præmie. 3 stk. 2. præmie. 
Og en enkelt 3. præmie, og 25 har fået 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 
2015 17,1 8,6 2,9 71,4 
Brugsklasserne er blevet populære de sidste 
par år. Det har så resulteret i en markant 
lavere præmierings procent.  
 
Udstilling alle klasser: 
I alt er stillet 76 gange, det har kastet 46 Exel 
af sig, samt 21 gange VG og 8 gange Good og 
1 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 
2015 60,5 27,6 10,5 1,3 36,5 29,0 
 
Med sit 3. Certifikat på udstilling blev: 
 Spurvfugldalens Qizi Dansk Champion 
 
Dansk Pointer Klub kan i år bryste sig af at 
have fået fire stk. nye Jagtchampions. 
Hæderen er tildelt:  
Frierfjordens Randi DK03019/2011 ejer Jens 
Have  
Astrup´s Rik DK0758/2013 ejer Erik Aarø 
Astrup´s Loke DK04039/2012 ejer Chr. 
Johansen. 
Spurvfugldalens Quincy DK13146/2012 ejer 
Lasse Weberg. 
 
Avl og opdræt 
De senere års nedgang i antallet af 
registrerede hvalpe, er et problem vi er nødt 
til at forholde os til. Kan vi stoppe 
nedgangen? Jeg har en tyrkertro på, at bunden 
er nået, og jeg har også troen på, at vi kan 
komme lidt op igen. Men det sker ikke af sig 
selv, der skal gøres en stor indsats over hele 
linjen. Vi har startet et udvalg op, som vi 
kalder fremskridtsudvalget, her er der lavet 
forskellige tiltag, der først og fremmest sigter 
til de nye medlemmer, med at hjælpe dem 
godt i gang. Men det handler altså også om at 
holde liv og gejst i de gamle kenneler. Jeg 

synes der sker for lidt i mange kenneler. Der 
er for få, der tør tage en risiko. Det kan ikke 
passe at vi ikke kan afsætte flere hvalpe. Vi 
har stadig stor kvalitet i vores avlsmateriale, 
det handler om at forvalte det rigtigt og holde 
gang i det. Ellers havner pointeren på 
Frilandsmuseet Hjerl Hede sammen med de 
andre gamle glemte husdyrarter 
 
Carlo Nørtoft Thomsen     
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



Avlsregistrering 
For Dansk Pointer Klub 

Ved Carlo Nørtoft Thomsen. 
 
Statistik og avlsbetragtninger 2016. 
Antal registrerede pointere. 
2009---------------------------------83 
2010---------------------------------69 
2011---------------------------------79 
2012--------------------------------100 
2013---------------------------------67 
2014---------------------------------54 
2015---------------------------------35 
2016---------------------------------70 
 
2016 er  pr. 1. december 2016 registreret 70 
hvalpe, og foretaget 5 importer.   
Det er meget glædeligt, at vi nu efter nogle år 
med tilbagegang ser fremgang i antallet af 
registreringer.        
     
Dansk Pointer Klubs Hovedprøve 2016 på 
Fyn blev igen en stor prøve, med mange 
deltagere både fra Danmark og mange 
udenlandske. Der blev vist flot hundearbejde, 
med mange præmieringer 
I UK fik 8 ekvipager 1. pr. og bedste hund 
blev Niholys Molly. 
I ÅK fik 11 ekvipager 1. pr. og bedste hund 
blev Boelsgårds A. Bloom 
I alt blev 33 pointere præmieret i kvalitets 
klasserne. 
UKK blev igen kæmpestort. Tæt på 20 hunde. 
Konkurrencen blev afviklet på Steen Bents 
superterræner, hvor der var godt med fugle. 
 
1. UKK blev: Jutevatnets Hekla 
2. UKK blev: Spurvfugldalens Ringo 
3. UKK blev: Astrups Gamma    
          
Vinderklasse: 
       1. vinder: DK J. CH. Frierfjordens Randi  
       2. vinder: Black Luckys Antonia 
       3. vinder: Boelsgaards A. Bloom 
       4. vinder: Spurvfugldalens Nicki 
       5. vinder: Black Luckys Rikke 
       6. vinder: Sjödersjöens Tresette 
 
Lidt bekymrende at kun to af de placerede 
hunde er dansk opdrættet. 

     
 
 
 
Dansk Jagthunde Derby. 

1. vinder Niholys Bess 
2. vinder GS Lilleskogens Wayne 
3. vinder Villestoftes Puk    

 
Vinderklasse placeringer forår: 
      DKK Forårs mesterskab. 
     2. vinder Boelsgaards A Bloom 
     3. vinder Alsbjergs Evita 
     4. vinder Fugledes Merlot 

 
DKK Langebæk 

1. vinder: D. Br. Ch. Spurvfugld. Quincy 
 

DKK Vildbjerg prøve 1 
3. vinder Alsbjergs Evita 
4. vinder Fugledes Ural 
  
 

DKK Vildbjerg prøve 2 
3. vinder Astrups Beta 
4. vinder Fugledes Nike  
 

DJ Schackkenborg 
       3. vinder Fugledes Merlot 
       4. vinder Frierfjordens Rex.  
 
DJ ved Holbæk 
        1. vinder Boelsgaards A Didrik 
        4. vinder Spurvfugldalens Quincy 
 
På de fælles vinderklasser i foråret, er i alt 
placeret 43 ekvipager. Her har pointerne taget 
sig af de 12 placeringer eller 27,9 % det 
samme som året før. 

 
Vinderklasse placeringer efteråret: 

FJD Holbæk. 
2. vinder Spurvfugldalens Quincy 

 
DJ Terkelsbøl 

1. vinder Astrups Rik 
5. vinder Mjølners Sol 

 
FJD Ryumgård. 

1. vinder Astrups Rik 
 



DKK Vildbjerg. 
2. vinder Frierfjordens Rex 

 
DJ Hejnsvig. 

4. vinder Villestoftes Victor 
 
FJD Gl. Toftegård. 

3. vinder Fugledes Ultra 
4. vinder Astrups Loke 

 
DPK Gl. Toftegård. 

1. vinder Spurvfugldalens Quincy 
2. vinder Astrups Beta 
3. vinder Fugledes Merlot 
4. vinder Fugledes Ural 
5. vinder Astrups Loke 
6. vinder Frierfjordens Randi 

 
På de fælles vinderklasser om efteråret, er i 
alt placeret 37 ekvipager. Her har pointerne 
taget sig af de 8 placeringer, eller 21,6 %. Det 
er vist længe siden med så relativt få 
placeringer. Det betød også at DPK kun 
havde 5 hunde med på DM. Desværre klarede 
de sig også dårligt her, da vi slet ikke havde 
nogen med over i anden heat, og som følge 
deraf heller ikke fik nogen placeringer på 
årets danmarksmesterskab. 
 
VM for stående hunde 2016 i Danmark   
På udtagelsesprøven var pointerne suveræne, 
og tog alle fire pladser. 
Oluf og LN Pointmans Piere opnåede begge 
exelent, og Frierfjordens Randi og 
Spurvfugldalens Quincy fik et Wildkart, som 
gav start på andendagen hvor de begge fik et 
uofficielt exelent. 
I VM klarede LN Pointmans Piere sig flot og 
fik Exelent og blev 3 vinder på sit hold. 
   
 Præmieringer i kvalitetsklasserne. 
Unghunde: 
I alt er der stillet 59 unghunde. 
Det har resulteret i 26 stk. 1. præmie. 3 stk. 2. 
præmie, og 1 stk. har fået 3. præmie. 
66 har fået ingen præmie. 
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 
2015 22,1 3,9 2,6 71,4 
2016 29,5 3,4 1,1 66 
.   
Åben klasse: 
I åben klasse er i alt stillet 155 gange. Det har 
resulteret i 18 stk. 1. præmie. Der er 16 stk. 2. 
præmie, og en enkelt med 3. præmie. Og 120 
starter er endt med ingen præmie. 
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 
2015 11,5 17,6 0,6 70,3 
2016 11,6 10,3 0,6 77,4 
  
Brugsklasse: 
I brugsklassen er der stillet i alt 29 gange. Det 
har afkastet 7 stk. 1. præmie. 1 stk. 2. præmie. 
Og ingen har fået 3. præmie, og 21 har fået 
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 
2015 17,1 8,6 2,9 71,4 
2016 24,1 3,5 0,0 72,4 
  
 
Udstilling alle klasser: 
I alt er stillet 95 gange, det har kastet 69 Exel 
af sig, samt 20 gange VG og 6 gange Good..  
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 
2015 60,5 27,6 10,5 1,3 36,5 29,0 
2016 72,6 21,1 6,3 0,0 41 22 
Man skal være opmærksom på at mange 
hunde med exelent stiller mange gange. Det er 
forklaringen på det høje antal exelent. 



Avlsemner og opdræt: 
 
Ny Brugschampion: 
Spurvfugldalens Quincy blev i foråret DK Br. 
Champion. Siden har han klaret sig flot med 
1. vinder på DPKs efterårsvinderklasse, og 
blev 2. vinder på DKK på Sjælland. Med 
udtagelsen til VM har 2016 været et godt år 
for den unge hanhund. 
Quincy er faldet efter Astrups Fighter og 
Spurvfugldalens Katja. I linjerne bag ligger 
det engelske blod efter Asynt Tom og blodet 
efter Texas Av Frygne og det danske Mørup 
og Alsbjerg og Oksbyblod samt Idimum Rona 
som er farmor til Quincy. 
 
Dansk Jagt Champion Astrups Rik. 
En anden hanhund der har gjort sig positiv 
bemærket er den unge Astrup´s Rik, som i 
dette efterår to gange er blevet 1. vinder og 
fået 1. pr. i brugsklassen. Astrups Rik blev 
allerede DK J. Champion i 2015. 
Rik er faldet efter norske Daxoronjas Basso 
og DK. CH. Idimum Rona. Bag Basso ligger 
foruden det norske også tjekkisk og tysk blod.   
 
Ny Jagtchampion: 
Villestoftes Victor er også en hanhund der er 
grund til at holde et vågent øje med. Vigtor 
vandt DPKs efterårsvinderklasse 2015. I år 
han fået 1. pr. i foråret og to gange fået 1. pr. i 
brugsklassen, og er blevet 4. vinder på en 
efterårsvinderklasse. Og med et Exelent på 
udstilling i år bliver han DK Jagt Champion 
og kommer i DPKs eliteavlsregister. 
Victor er faldet efter norske Jutevatnets Radar 
og Metrinelunds Gossi. Bag Radar ligger der 
meget blod fra kennel Vestfjorddalen og bag 
Gossi ligger ud over det fynske også Texas 
Av Frygne, hvis farmor er den amerikanske 
import Missisippibella. 
 
Fælles for de tre ovennævnte hanhunde, er at 
de er stortgående, med voldsom jagtlyst og er 
stilrene. Det er sådanne typer der kan vinde 
markprøver. De bringer sig altid i fugl, og 
derfor altid er at finde i den gode ende af 
rækken af præmietagere. 
Tør vi bruge disse overskudshunde? I min 
optik er svaret ja. For hvis vi vil noget med 
pointeren og markprøvesporten skal vi hele 

tiden avle på hunde med overskud, det der er 
vigtigt, er at være opmærksom på, at hundene 
arbejder med næsen for at finde fugl, og ikke 
jager på øjnene, eller bare løber for at løbe 
eller løbe om kap med makkeren. 
Kan vi dressere disse overskudshunde? Jeg 
ved ikke om vi kan! Men de dygtige har vist 
at de kan gøre det, og hvis man ikke kan eller 
gider håndværket, kan man naturligvis heller 
ikke vinde markprøver. Så udfordringen er 
fortsat at avle tophunde, så de unge får lyst til 
at anskaffe sig en pointer. Hvis pointeren skal 
have en fremtid i Danmark, skal den vinde 
markprøver. 
 
Eliteavlsregister 2016.. 
Følgende hunde har kvalificeret sig. 
Villestoftes Victor DK18061/2012 
 Opdrætter Gunnar Larsen. 
Vilestoftes Asta DK18058/2012 
 Opdrætter Gunnar Larsen. 
Alsbjergs Evita DK16202/2013  
Opdrætter Søren Alsbjerg 
Matresses F. Mati DK17210/2013 
Opdrætter Jan Espersen 
Mjølners Sol DK03506/2013 
Opdrætter Jens Have. 
Metrinelunds Tenna DK05714/2012 
Opdrætter Svend Bukhave 
Södersjöens Tressette 
Opdrætter Lisbeth Bodén. 
Boelsgaards A. Bloom SE17825/2016 
Opdrætter Tom B. Hansen     
  
Carlo Nørtoft Thomsen.     
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Avlsregistrering 
For Dansk Pointer Klub 

Ved Carlo Nørtoft Thomsen. 
 
Statistik og avlsbetragtninger 2017. 
Antal registrerede pointere. 
2009---------------------------------83 
2010---------------------------------69 
2011---------------------------------79 
2012--------------------------------100 
2013---------------------------------67 
2014---------------------------------54 
2015---------------------------------35 
2016---------------------------------70 
2017---------------------------------23 
Med de relativ mange hvalpe som blev lagt til 
i 2016, var det måske lidt ventet, at vi ville få 
en tilbagegang i 2017, men kun 23 hvalpe det 
er en alvorlig tilbagegang, som alt andet lige, 
vil betyde en svækkelse af pointerens position  
i årene fremover, og det har også bevirket at 
vi har manglet hvalpe her i 2017, der har 
været mange henvendelser fra folk, der 
ønskede at købe en pointerhvalp. Den 
situation at det ikke er muligt at købe en 
pointerhvalp, skulle meget nødigt gentage sig, 
det siger sig selv. 
Udover de registrerede hvalpe er der foretaget 
5 importer.            
     
Dansk Pointer Klubs Hovedprøve 2017 ved 
Vildbjerg blev igen en stor prøve, med 
mange deltagere både fra Danmark og mange 
udenlandske. 
I UK fik 4 ekvipager 1. pr. og bedste hund 
blev Fugledes Bixi 
I ÅK fik 4 ekvipager 1. pr. og bedste hund 
blev Sødersjøens Tressette 
I alt blev 17 pointere præmieret i kvalitets 
klasserne. 
 
UKK 

1. UKK blev: Fugledes A Mille 
2. UKK blev: Top Point´s Inex 
3. UKK blev: Mølvads Jet   

          
Vinderklasse: 

1. vinder: DK Br. Champion Astrup´s Rik  
2. vinder: Fugledes Tirro 
3. vinder: Sødersjøens Tressette 

       4. vinder: Vet Point Athena 
       5. vinder: Matresses Thyra 
       6. vinder: Fugledes ultra 

Dansk Jagthunde Derby. 
     3. vinder Top Point Lin 
     4. vinder Fugledes A mille 
     5. vinder Bendt´s Ino     
 
Vinderklasse placeringer forår: 
      DKK Forårs mesterskab. 
      4. vinder Fugledes Ultra 
      5. vinder Vet Point Athena 

 
DKK Sydsjælland. 

3. vinder Fugledes Tiro 
 

DKK Vildbjerg  
3. vinder Alsbjergs Evita 
 

DKK Vestsjælland. 
4. vinder Fugledes Ultra 
5. vinder Vet Point Athena  
 

DJ Vestsjælland 
       3. vinder Fugledes Ural 

 
Vinderklasse placeringer efteråret: 

FJD Hejnsvig. 
2. vinder Fugledes Ultra 
5. vinder Boelsgaards A Monet 

 
FJD Bramming 

4. vinder Fugledes Tinka 
 
DJ Assens 

2. vinder Fugledes Tinka 
 
DJ Holbæk 

2. vinder Fugledes A Mille 
  
DJ Falster  

5. vinder LN`s  
Pointmanns Zeppo 

 
DKK Vildbjerg. 

2. vinder Frierfjordens Randi 
6. vinder Matresses Thyra 

 
 
 
DPK Efterårs vinderklasse. 

1. vinder Fugledes Tinka 
2. vinder Fugledes Ural 
3. vinder Fugledes Ultra 
4. vinder Spurvfugldalens Quincy 
5. vinder Alsbjergs Evita 



DJU afsluttende Danmarks Mesterskab. 
2. vinder Frierfjordens Randi. 
3. vinder Fugledes Tinka 

 
På de fælles vinderklasser om efteråret, fik 
DPK 10 ekvipager placeret, det er to mere end 
sidste år, og tilmed to flotte placeringer 
nemlig både 2. og 3. vinder på DM. Tillykke 
til alle placerede og især til Jens Have og 
Flemming Sørensen for 2. og 3. vinder på 
DM.. 
   
Præmieringer i kvalitetsklasserne. 
Unghunde: 
I alt er der stillet 98 unghunde. 
Det har resulteret i 23 stk. 1. præmie. 3 stk. 2. 
præmie, og ingen. har fået 3. præmie. 
72 har fået ingen præmie. 
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 
2015 22,1 3,9 2,6 71,4 
2016 29,5 3,4 1,1 66 
2017 24 3 0 73 
.   
Åben klasse: 
I åben klasse er i alt stillet 162 gange. Det har 
resulteret i 9 stk. 1. præmie. Der er 19 stk. 2. 
præmie, og ingen med 3. præmie. Og 133 
starter er endt med ingen præmie. 
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 82,1 
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 
2015 11,5 17,6 0,6 70,3 
2016 11,6 10,3 0,6 77,4 
2017 6 12 0 82 
  
Brugsklasse: 
I brugsklassen er der stillet i alt 21 gange. Det 
har afkastet 4 stk. 1. præmie og 4 stk. 2. 
præmie. Og ingen har fået 3. præmie, og 13 
har fået 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 
2015 17,1 8,6 2,9 71,4 
2016 24,1 3,5 0,0 72,4 
2017 19 19 0 62 
 
 
Udstilling alle klasser: 
I alt er stillet 79 gange, det har kastet 48 Exel 
af sig, samt 27 gange VG og 4 gange Good..  
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 
2015 60,5 27,6 10,5 1,3 36,5 29,0 
2016 72,6 21,1 6,3 0,0 41 22 
2017 61 34 5 0 35 6 
Man skal være opmærksom på at mange 
hunde med exelent stiller mange gange. Det er 
forklaringen på det høje antal exelent. 
 
Avlsemner og opdræt: 
I min gennemgang af årets resultater, er der 
én ting der undrer mig meget, der er kun én 
pointerhan i 2017, det er lykkedes at blive 
præmieret med en 1. præmie i åben klasse. I 
de gode gamle dage var det tit sådan, at de 
virkelige hardcore hundeførere altid stillede 
med hanhunde, det var typisk folk der ikke 
beskæftigede sig meget med avl, ikke sådan at 
forstå at det ikke interesserede dem for det 
gjorde det. Det var folk der ville konkurrere 
og de ville vinde, og det var nemmest med 
hanhunde, som ikke fik sæsonen spoleret af 
løbetid og hvalpefødsler. 
Går vi til vinderklasserne er billedet desværre 
det samme. Kun to hanhunde bliver placeret 
på forårs vinderklasserne. 
Astrups Rik og Fugledes Tiro. På efterårs 
vinderklasserne bliver også kun placeret to 
hanhunde det var LN Pointmann´s Zeppo og 
Spurvfugldalens Quincy 
Hvis vi skal have vendt tilbagegangen, til 
fremgang er det bydende nødvendigt, at 
Pointeren bliver interessant for en større del af 
dansk hundesport, og herved kommer til at 
vinde flere markprøver. Pointeren er en 
fantastisk jagthund, og det skal vi blive ved 
med at holde fast i, men med de meget 



forringede jagtmuligheder vi har i DK på det 
åbne felt, er det markprøve sporten der skal 
trække det store læs. 
Jeg savner at flere byder ind med idéer og 
visioner, og her skal bestyrelsen gå i front. 
Jeg savner opdrættere der tør tage chancer og 
lægge flere hvalpe til end tilfældet er nu. 
Jeg savner flere der har en holdning til 
kvaliteten af vor pointere, og som  tør at stå 
frem. 
Jeg savner opdrættere og førere og bestyrelses 
medlemmer  med mere selvkritik, folk der ser 
indad, og i stedet for at lukke øjnene for egne 
hundes mangel på kvalitet, tar konsekvens og 
forsøger at højne kvaliteten og det gælder 
både eksteriør og brugsegenskaber. 
Husk Pointerens adelsmærke er en stærk krop 
med stærke velvinklede lemmer en smuk lang 
tør hals og et smukt hoved med udtryksfulde 
mørke øjne. 
På marken er det et stort velrevierende 
energisk bredsøg lagt vinkelret på vinden, i en 
smuk stil, med højt ført hoved med fokus på 
fuglenes vindbårne kropsfært, og en 
langstrakt friktionsfri galop, med halen ført i 
lige forlængelse af ryggen. 
 
Carlo Nørtoft Thomsen. 
 
 
 
 
 
 
 

Eliteavlsregister 2017 
• Matresse´s Thyra Opdrætter Jan Espersen 

Far: Astrup´s Basse - Mor: Matresse´s 
Ylva 

• Villetofte´s Fie Opdrætter Gunnar Larsen 
Far: Hjallesens Glenn - Mor: Villestofte´s 
Gulla. 

• Fugledes Tinka Opdrætter flemming 
Fuglede Far: Fugledes Extra - Mor: 
Frierfjordens Lola 

• Astrup´s Gamma. Opdrætter Aage 
Christiansen Far: Astrup´s Basse - Mor: 
Astrup´s Donna 

• Matresse´s Liva. Opdrætter Jan Espersen 
Far: Dansk Dynasti Chico - Mor: 
Matresse´s Ylva 

• Sødersjøens Tressette Opdrætter Lisbeth 
Bodén Far: Bjønålia´s Jackpot - Mor: 
Luthagens Du Etta       
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Avlsregistrering 
For Dansk Pointer Klub 

Ved Carlo Nørtoft Thomsen. 
 
Statistik og avlsbetragtninger 2018. 
Antal registrerede pointere. 
2009---------------------------------83 
2010---------------------------------69 
2011---------------------------------79 
2012--------------------------------100 
2013---------------------------------67 
2014---------------------------------54 
2015---------------------------------35 
2016---------------------------------70 
2017---------------------------------23 
2018---------------------------------74 
 
I jubilæumsåret 2018 er der igen kommet 
mere gang i tillægget af hvalpe, det er både 
glædeligt og nødvendigt. Der er ialt registreret 
74 hvalpe, og dertil er der importeret 8 stk. 
Hvor mange af de 74 der er exporteret vides 
ikke, men nogle stykker er sikkert rejst ud af 
landet            
     
Dansk Pointer Klubs Hovedprøve 2018  
Blev et et kæmpe arrangement, som varede en 
hel uge, første halvdel foregik på Sjælland og 
anden halvdel på Fyn.  
 
UKK 

1. UKK blev: Astrup´s Asta 
2. UKK blev: Fugledes Chili 
3. UKK blev: Fugledes Chack   

          
Vinderklasse: 
       1. vinder: Vet Point Athena CK  
       2. vinder: Spurvfugldalens Quincy CK 
       3. vinder: Boelsgaard´s A Monet CK 
       4. vinder: Frierfjordens Randi CK  
       5. vinder: Alsbjergs Evita 
       6. vinder: Boelsgaards A Sifu 
 
Int. VK alle racer ved Holbæk 
        2. vinder: Fugledes Ultra 
 
Dansk Jagthunde Derby. 
        Ingen pointere blev placeret.     
 
   

 
 
 
 
 

Vinderklasse placeringer forår: 
 
DKK Forårs mesterskab. 
      4. vinder: Boelsgaards A Sifu 
     
DKK Vildbjerg  

3. vinder Boelsgaards A Monet 
6. vinder Frierfjordens Randi 
 

DKK Bramming 
3. vinder Spurvfugldalens quincy   
 

DJ Holbæk 
       3. vinder Niholys Tess 
 
DJ Schakenborg 

1. vinder Fugledes A Mille 
2. vinder Vet Point Athena 
3. vinder Frierfjordens Randi 
 

Vinderklasse placeringer efteråret: 
 
DPK Efterårs vinderklasse. 

1. vinder CK Astrups Rik  
2. vinder CK Fugledes Ultra 
3. vinder CK Fugledes Ural 
4. vinder Boelsgaars A Monet 
5. vinder Frierfjordens Randi 
 

DJ Terkelsbøl 
1. vinder Isa  
3. vinder Matresses Mati 
4. vinder Niholys Bess 
5. vinder Astrups Via  

 
FJD Aabybro 

4. vinder Boelsgaards A Toxido 
 
DKK Vildbjerg 

6. vinder Astrups Bo 
 
DKK Liselund 

1. vinder LN Pointmanns Zeppo  
  
DJU Danmarks Mesterskab 

2. vinder CK Fugledes Ultra 
3. vinder Astrups Rik 



 
På de fælles vinderklasser om efteråret, fik 
DPK 9 ekvipager placeret, én mindre end 
sidste år men stadid fint klaret, og igen i år to 
flotte placeringer på DM. Tillykke til 
Flemming Fuglede og Erik Aarø med 2. og 3. 
pladsen 
 
   
Præmieringer i kvalitetsklasserne. 
Unghunde: 
I alt er der stillet 104 unghunde. 
Det har resulteret i 24 stk. 1. præmie. 5 stk. 2. 
præmie, og ingen. har fået 3. præmie. 
75 har fået ingen præmie. 
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 
2015 22,1 3,9 2,6 71,4 
2016 29,5 3,4 1,1 66 
2017 24 3 0 73 
2018 23,1 4,8 0 72,1 
.   
Åben klasse: 
I åben klasse er i alt stillet 125 gange. Det har 
resulteret i 13 stk. 1. præmie. Der er 8 stk. 2. 
præmie, og ingen med 3. præmie. Og 104 
starter er endt med ingen præmie. 
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 82,1 
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 
2015 11,5 17,6 0,6 70,3 
2016 11,6 10,3 0,6 77,4 
2017 6 12 0 82 
2018 10,4 6,4 0 83,2 
  
 
 

 
Brugsklasse: 
I brugsklassen er der stillet i alt 33 gange. Det 
har afkastet 7  stk. 1. præmie og 7 stk. 2. 
præmie. Og ingen har fået 3. præmie, og 19 
har fået 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 
2015 17,1 8,6 2,9 71,4 
2016 24,1 3,5 0,0 72,4 
2017 19 19 0 62 
2018 21,2 21,2 0 57,6 
  
 
 
Carlo Nørtoft Thomsen      
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