
 
 

Kalle Stolt læser talen fra Kennel Villestofte 

 

 

NORDISK SAMARBEJDE 
-under en (lidt) anden synsvinkel 

 

 

 

Jeg har gennem årene, så ofte passende lejlighed gaves, besværet mig over det manglende engage-

ment i det nordiske samarbejde fra officielt hold. 

 

I et år, hvor den Finske Hönshundsektion’s pointerafdeling, indbyder til Nordisk Match i Finske 

Ôsterbotten, håber jeg, at medlemmerne bakker op og udnytter muligheden for en måske ”once in a 

lifetime”- oplevelse. 

 

Mit egentlige ærinde med dette korte indlæg, er imidlertid et helt andet end at propagandere for 

deltagelse i Nordisk Match 2020, men at påpege, at den manglende officielle lyst til at understøtte 

samarbejdet med det øvrige ”pointer-norden” heldigvis ikke har afholdt medlemmerne fra at følge 

og kontant bakke op om den avls-mæssige udvikling i vore nabolande. 

 

Jeg tænker i denne sammenhæng ikke mindst på at A.P. Andersens (”Kennel Oksby”) arvtagere, Lis 

Skov og Anne-Marie Skov, gennem årene gavmildt har delt ud af den imponerende samling efter-

ladte, værdifulde sølvpræmier, som AP Andersen vandt gennem et langt liv med pointere på jagt og 

prøve, både i Danmark, men i særdeleshed i Sverige. 

Gavmildheden er ikke blot kommet Dansk Pointer Klub og andre hundesports-organisationer til 

gode, men også pointer-klubberne i Norge og Sverige har nydt godt af familien Skovs omtanke for 

det nødvendige i det brede samarbejde. 

 

Gavmildheden udtrykker sig i uddelingen af stadigt vandrende års-pokaler til vindere af særligt 

prestige-fyldte prøver eller ved opnåelse af særligt bemærkelsesværdige præstationer og kommer 

medlemmer af både Norsk Pointer Klub og Svensk Pointer Klub til gode. 



I Norge tildeles Kennel Oksby’s Vandrepokal årets mest alsidige pointer, dvs en pointer, der har gjort 

sig særligt gældende på prøve på Fjeld, efterår, Fjeld, vinter, Lavlandsprøver og prøver i Skov. 

 

Pokalen er tildelt: 

 

2019: Brentsvidda C Vicky, 

         opdrætter: Geir B Larsen 

         ejer: Ulf Jørgensen. 

 

I Sverige er der to pokaler, der bærer Kennel Oksby navn. 

 

1. Kennel Oksbys Jubilæumspokal er en gave fra Lis og Anna-Marie Skov, Kennel Oksby til SPK i 

    forbindelse med 100-årsjubilæet i 2003. 

  

   Pokalen tildeles til den bedst placerede, svenskejede pointer på Skov-SM 

 
2016: Skeirutj Smilla 

          Ejer: Rolf Sandström. 

 

2017:  Bella 

           Ejer: Olov Åhman. 

 

2018:  Skeirutj Steira. 

           Ejer: Olof Åhman 

 

2019:  Borgeflons RX Blanka Nord 

           Opdrætter: Eva Permann 

           Ejer: Eva Ohlsson. 

 

2. Kennel Oksbys Vandrepokal tildeles vinderen af Guldpokalen, er de seneste 7 år tildelt følgende 

    ekvipager: 

 

2013: Gamekeepers Brioni 

          Opdrætter: Carl Frederik Stolt. 

          Ejer: Steen Rönnerling. 

 

2014: Karacanis Tyra. 

          Oprætter: Øystein Nilsen. 

          Ejer: Sverker Ôrmin. 

 

2015: Sødersjøns Gameboy 

          Opdrætter: Lisbeth Bodén. 

          Ejer: Jimmy Börjesson. 

 

2016: Gamekeepers Jäkel. 

          Opdrætter og ejer: Carl Frederik Stolt 

 

2017: Riddarsporen Rietje. 

          Opdrætter og ejer: Bjørn Meijel. 



2018: Carnbrings Finsbury. 

          Opdrætter: Claes Kolbäck Carnbring 

          Ejer: Hanna Bromée. 

 

2019: Top Point Purdey. 

          Opdrætter: Bertil Mortensson. 

          Ejer: Alexander Bennergaard. 

   

Andre medlemmer af DPK har også markeret sig med vægtige donationer til vore naboklubber i 

Nord. 

 

 

MARGRETHE BÆGERET: 

er en gave fra Anna Schultz og Hanne Pahle til SPK i jubilæumsåret 1978. 

Bægeret tildeles den kvindelige fører, som i året med en pointer har opnået det højeste antal points 

efter den skala, der gælder for Rausings Fond. 

 

I Sverige har Lisbeth Bodén gjort rent bord de seneste 5 år!!! 

 

Margrethe-Bægre er, med samme grundfundats, givet de øvrige nordiske pointerklubber. 

 

 

KENNEL VILLESTOFTES RAPPHÖNA, VP 

er en gave fra Anne-Marie Larsen til SPK, overrakt personligt af donator i forbindelse med SPK’s 

hovedprøve 2014, ca 400 km nord for Polar-cirklen. 

Rapphönan uddeles hvert år ved SPK’s hovedprøve til guldpokalfinalens 2. vinder. 

 

 

Følgende har siden opnået en aktie i pokalen: 

 

2014: Karacanis Viking, 

          Ejer: Jannice Lundström. 

 

2015: Carnbrings Caol Ila 

          ejer: Claes Jönsson. 

 

2016: Top Point Nosa, 

          Ejer: Lisbeth Bodén. 

 

2017: Fugledes Bixi, 

          ejer: Tommy Nilsen. 

 

2018: Fanby Ymer. 

          Ejer: Johanna Snell. 

 

2019 Top Point Athilla, 

          Ejer: Bertil Mårtensson. 

 



Den gavmildhed og omtanke for hvad der tjener pointerens interesser, kan ikke påskønnes nok, ikke 

mindst i en tid, hvor den ædle gentlemans-jagt med den stående engelske hund er under pres af 

andre jagt-former og af at terrænerne på grund af udviklingen, ikke længere huser den vildtbestand, 

der er en forudsætning for udøvelsen af den jagt vi alle skatter højest, skal vi være taknemmelige for 

alle tiltag, der kan medvirke til at bringe os ud af hængedyndet. 

 

 

Svensk pointer Klub bringer hvert år følgende tankevækkende citat på en fremtrædende plads i 

årbogen, ”Avance”: 

 

Den smukkeste hund er den, 

hvis ydre tilkendegiver den største ædelhed, 

den mest værdifulde er den, der skaffer 

sportsmanden det største antal skud. 

(The Shooter’s Handbook by Oakley 1842, side 97) 

 

 
Assens juli 2020 

 

 

Jens Bang 


