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Rasekompendium
POINTER

NORSK POINTERKLUB
 
Rasekompendium er satt sammen av Per H Nymark, desember 2010.

Revidert 2012. 
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Pointeren
Historikk: 

For å kunne forstå pointerens eksteriør så må man kjenne dens historie og funksjon fullt ut.

Hunder med pointerpreg finnes på malerier av italienske mestre allerede rundt 1380. Det er dermed grunn til å tro at korthårede fuglehunder fantes 
i Italia for 600 år siden. Den italienske betegnelsen på disse hundene er bracco. I Spania kalles de for braco og i Frankrike for braque. Opprinnelig ble 
denne betegnelsen brukt både om jagende og stående glatthårede fuglehunder.

I flere hundre år eksisterte det i Spania to støverraser. Den ene, Navarroen, var stor og tung, ikke utholdende, men hadde en utmerket nese.
Den andre spanske støveren var mindre, lettere og langt mer utholdende. De to typer av spanske støvere hadde den gang noen spesielt anerkjente 
særtrekk som var felles så man kan si at de var en selvstendig type og ble kalt ”perro de punta” (stående hund). Disse hundene kom til de britiske øyer 
med offiserer som hadde deltatt i kriger på kontinentet i begynnelsen av 1700 tallet. England deltok bl.a. i den Spanske arvefølgekrig som sluttet i 
1714 med freden i Utrecht. De første spanske pointerne som kom til de britiske øyer må sannsynligvis med en gang ha fått flere tilhengere hos den 
britiske overklassen. Disse hundene var grove, tunge og saktegående. De ble etter hvert avlet mer ensartede, men den jaktlige fremgangen stagnerte. 
En av de første, virkelig store pointeroppdretterne, oberst Thornton (1757 – 1823) paret inn foxhound i sine pointere. Dette ga meget gode resultater.
 

Bilde: Pluto og Juno tilhørende oberst Thornton (1757-1823). 
Skisse laget i 1772. Pluto og Juno stod i stand 1 time og et 
kvarter mens Mr. Gilpin laget en skisse av dem.

På oberstens tid og videre utover 1800 tallet var det flere gode pointerkenneler i England. Det ble nå drevet en systematisk forbedring av rasen med 
utstrakt kryssningsavl. 

Gravering J. Schott d.y laget i 1831. Man kan ane innslaget av 
foxhound.

De engelske pointerne fikk på denne tiden et enda mer felles særpreg og de ble lettere og mer utholdende takket være innslag av bl.a. foxhounds. 
På de aller fleste bilder fra den tids berømte jakthunder kommer innkryssningen av revehund tydelig frem. Blant annet kan man
se dette på varierende hårlag, utvisket stopp, runde poter, steil front og tykk hale. Under jakt hadde de tilbøyelighet til å lose og henge.
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Mannen som renavlet og skapte den moderne pointeren, er den legendariske William Arkwright (1857 – 1925). Hans far oppdrettet pointere på sitt 
gods Sutton hall ved Chesterfield i England. Faren døde da William var 3 år gammel og han arvet godset og en 200 år gammel pointerstamme. Farens 
”keeper”, Mr. Ecob; fortsatte avlen på på disse pointerne til William ble gammel nok til å overta styringen av godset.
William Arkwright hadde meget gode økonomiske ressurser, nok terreng og holdt gjennom mange år en stor kennel på ca. 400 hunder. 
Mellom 6 - 8 mann var ansatt som kennelpassere.

Hundene ble trenet og vurdert ut fra deres bruksegenskaper og gjennom meget streng selektiv avl ble bare de beste hundene beholdt. ”Breed 
many, kill many” var slagordet. Arkwright bygget hovedsakelig sin pointerstamme fra skotske pointere da i Skottland spilte jakten en større rolle 
enn i England for øvrig. De skotske storgodsenes jaktbetjenter ”keepers” eide også selv hunder og var meget påpasselige med å avle kun på de beste 
individene. 

Arkwrights mål var å avle frem en type pointer som både skulle ha et funksjonelt, vakkert eksteriør og utmerkede jaktegenskaper.

Arkwrights to berømte pointere Champion Seabreeze og Sandbank ble nå 
prototypen på hvordan en pointer skulle se ut.

Det utrolig store avlsarbeidet som Arkwright utførte, har dannet grunnlaget for ettertidens pointerideal:
En edel, harmonisk hund, middels stor som gir inntrykk av styrke og eleganse. Den skal være kraftig og velbygget med et hardt, kort 
hårlag og ha et skarpskårent hode med en karakteristisk profil som er båret høyt.

                

Ch. Hamlet født 1861. Kunstneren har her fått frem hundens 
sterkbygde kropp, men som ofte på den tiden så manglet den det 
karakteristiske pointerhode som skulle bli rasens særpreg.

Ch. Drake født 1867. Datidens mestvinnende hund på jaktprøve i 
England. Malt av George Earl i 1875. I følge Arkwright har kunst-
neren malt hodet penere enn det i virkeligheten var.
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Rasebeskrivelse for pointer
Opprinnelsesland/hjemland:
Storbritannia.

Helhetsinntrykk (standard).
Gjennomført harmonisk og velbygget. Konturene kjennetegnes av edle og myke linjer. Gir inntrykk av kraft og smidighet.

 
Pointer i sitt rette element. 
Merk den stilfulle standen. 
Det karakteristiske hode, den 
muskuløse kroppen med det 
velutviklede brystet og den 
tørre, gode benstammen.

 

Hannhund som utstråler in-
tensitet, kraft, smidighet og 
stil. Hodeform, hals, kropp 
og ben er i full harmoni.
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Velbygget tispe. Merk det 
velutviklede brystet, den 
tørre, gode benstammen og 
de brede lårene. Hodet har 
gode linjer, godt meislet i 
kinnene og passe lengde på 
ørene.

Kommentar til helhetsinntrykk:
Pointeren skal være en middels stor, rektangulær, relativt lett hund som har kraft, edelhet og eleganse. Pointeren er en jakthund som skal holde god fart 
i galopp også i ulendt terreng time etter time. Kroppsbygningen må derfor vitne om hurtighet og utholdenhet. Muskulaturen må være velutviklet og 
bevegelsene jordvinnende, lette og flytende.

 Merk! For tunge, grove og store hunder er ikke ønskelig! Likeledes ikke lavstilte, tette og klumpete hunder.
 Merk! Dessverre finner man også i dag mange pointere av begge kjønn som er for små, spinkle og lette. 
 Hodene på disse hundene mangler vanligvis pointerens rasespesifikke hode.
 Merk! La de fire bildene under helhetsinntrykk stå for hvordan vi ønsker dagens pointere skal se ut.
 

Kraftig velbygget tispe av meget 
god type.
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Atferd/temperament:
Aristokratisk, våken og gir inntrykk av styrke, utholdenhet og hurtighet. Gir inntrykk av kraft og smidighet.

   Kommentar: Pointeren er en meget vennlig hund med et stødig temperament. 
   Den må ikke virke sløv og tung, heller ikke stresset eller reservert.
   Mentale avvik påføres kritikken.

Hode:

Skalle:    Middels bred, står i forhold til snutepartiets lengde. Tydelig nakkeknøl.

   Kommentar: Sett forfra kraftig og godt hvelvet fra øre til øre. Fra siden svakt hvelvet med tydelig nakkeknøl. 
   Avskytende linjer for eksempel fallende neserygg eller skallen faller bakover samt rund ”eplefasong” med lavt ansatte ører er utypisk. 
   Ved panneavsatsen og under øynene skal hodet være godt meislet.

Stopp:   Godt markert.
   Kommentar: I dag er det alt for mange hunder som har for utflytende stopp.

Nesebrusk:   Mørk, men kan være lysere hos hvit/gule hunder. Brede, myke og fuktige nesebor.

Snuteparti:   Noe konkav neserygg, ender i høyde med neseborene, gir inntrykk av såkalt ”dish-face”. 
   Lett utmeislet under øynene.

   Kommentar: Snutepartiet skal være langt, rektangulært og kraftig. Neseryggen skal være bred og sett fra siden 
   skal overlinjen være svakt konkav (dish).
   Merk! Rett neserygg kan aksepteres. Konveks neserygg eller snipete (kileformet) neseparti er feil. 
   Nesespeilet skal være velutviklet med store, vide nesebor. Nesebrusken skal ha mørkt pigment, men litt lysere farge kan 
   aksepteres hos hvit/gule hunder. Overleppen skal være tynn og avrundet fortil og dekke underkjeven godt.
   For tunge og tykke lepper er ikke ønskelig. Lyserød nesebrusk tillates ikke. Ofte har denne nesefarge samhørighet med gule øyne.
 

Fire studier i olje malt av Miss Maud Earl i 1901.
Det østlige og vestlige hode mener Arkwright tilhører Lorne og er for ham 
et nesten perfekt pointerhode. Det nordlige og sydlige hode forestiller hans 
datter, Kate.
Merk! Dette bilde danner egentlig grunnlaget for standarden til det 
moderne pointerhode. Hodene er meget edle, men stoppen til Kate ønskes 
ifølge Arkwright litt bedre markert.

 

              Hodebilde av Seashore (kullbror til Seabreeze) malt av Georg Earl i 1898.
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Lepper:   Velutviklede myke.
   Kommentar: Overleppen skal være tynn og avrundet fortil og dekke underkjeven godt. For tunge og tykke lepper er ikke ønskelig.

Kjever/tenner:  Kraftige tenner med perekt og gjevnt saksebitt. Komplett tannsett.
   Kommentar: Tannmangel, mangel på P1 aksepteres. Mangel av flere premolarer/molarer ansees som feil som 
   skal føre til premienedsettelse. All tannmangel påføres kritikken. 

Øyne:    Øynene skal være plassert i samme avstand fra nakkeknøl som fra nesebor. 
   Enten nøttefarget eller brune alt etter pelsfargen. Klare med et vennlig uttrykk, ikke utstående eller
   stirrende eller plassert for tett. Mørk øyelokksrand, men kan være lysere i henhold til pelsfargen.

   Kommentar: 
   Feil: For små, for store og runde, for gule eller for dyptliggende øyne. Øyenlokkene skal slutte tett mot øynene.
   Feil: Ektropion og entropion.

Ører:    Tynne, ganske høyt ansatte, liggende tett inntil hodet. Middels lange, noe spiss i tuppen.
   Kommentar: 
   Feil: Lavt ansatte, lange eller tunge ører som henger som draperier og forstyrrer pointerens karakteristiske hode og rasetype.

 Hals:    Lang, muskuløs, lett buet. Godt ansatt i skulderpartiet, uten løs halshud.

Maskulint hode, godt meislet i kinnene, 
skvært snuteparti med store vide nesebor, 
korrekt ansatte ører, men for lite stopp.

Maskulint pointerhode med skvært snute-
parti og markert stopp. Kraftig, godt hvelvet 
skalle og godt meislet i kinnene.

Rasetypisk, maskulint hode. Merk de små, 
korrekte ører og nakkeknøl.

Meget god stopp, dish, skvært snuteparti,
meget godt meislet i kinnene, korrekt
ørelengde. Neseryggen like lang som skallen, 
men for flat i skallen!

Støverlignende hode som vi dessverre ser ofte 
på dagens pointere.
For lett snuteparti. For lite stopp og for lavt 
ansatte ører.

For kort neserygg i forhold til skallens
lengde. For tunge lepper og for tykk
nakke.
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To meget maskuline hannhunder. Den øverste har litt 
tunge lepper og litt for lange ører.

 

Edelt tispehode, riktige proporsjoner mellom 
neserygg og skalletak. Godt meislet i kin-
nene, skvært snuteparti.

Rasetypisk tispehode, men noe kraftigere
underkjeve ønskes.

Et vakkert tispehode med rette proporsjoner.
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Forlemmer:

Helhetsinntrykk:  Rette stramme med oval benstamme. 

Skulder:   Lang, skråstilt og godt tilbakelagt.

Underarm:   Sterke og tydelige sener på baksiden.

Håndrot:   På linje med underarmen og så vidt markert på innsiden.

Mellomhånd:  Ganske lang, sterk og spenstig. Svakt skråstilt.

Poter:    Ovale, godt sluttede, hvelvede tær, kraftige tredeputer.

   Kommentarer:  Tydelig forbryst! Mange av dagens pointere er for steile i forbena. 
   Spesielt er vinkelen mellom skulder og overarm for åpen. Noen hunder har en tendens til å kode over i håndleddet. 
   Dette er feil. Flate, sprikende og løse poter er også feil.

Kropp:

Lend:    Kort, kraftig og muskuløs, lett hvelvet. Bredt plasserte og fremtredende hofteben, men ikke over rygglinjen.

Bryst:    Tilstrekkelig bredt for å gi plass til hjerte og lunger. Dypt, rekker til albuene. Godt hvelvede ribben, 
   som strekker seg langt bakover og smalner gradvis mot lenden.

   Kommentarer: Ryggen skal være muskuløs og skråne svakt fra manken til krysset. Brystet må ikke virke tønneformet.
   De bakre ribben må også være velutviklede.
   Merk! Hos noen hunder finner vi for kort brystben.
   Kjølformet (pæreformet) brystkasse er en grov feil! En slik brystkasse vil gå ut over frontens stabilitet og dermed redusert volum
   til hjerte og lunger. 
   Oppknepen underlinje på grunn av for korte bakre ribben er feil.
   Krysset skal være bredt, kraftig og svakt hellende. Vi finner i dag hunder som har for korte, smale og for bratte kryss. Dette er feil.

Hale:    Middels lang, kraftig ved roten og smalner til en fin spiss. Godt dekket med tett hår. Bæres i høyde med 
   overlinjen uten noen bøyning oppover. Under bevegelse beveges halen livlig fra side til side.

   Kommentarer: Pointerens hale skal ikke rekke lenger enn ned til haseleddet. Helst litt kortere. 
   Hale som er båret høyt over rygglinjen er feil. Haleknekk er en diskvalifiserende feil.

Baklemmer:

Helhetsinntrykk:  Meget muskuløse.

Lår:    Brede.

Knær:    Velvinklede.

Haser:   Lavt ansatte og godt vinklet.

Poter:    Ovale, godt sluttede, hvelvede tær, kraftige tredeputer.

   Kommentarer: 
   Feil: For liten vinkel i kne og haseledd. For smale lår. Sett bakfra rette bakben med god innbyrdes avstand.
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En maskulin hannhund med meget god reisning. 
(Svakt skrånende fra manke til hale).
Velutviklet bryst. Legg merke til de godt utviklede bakre 
ribben og den svakt opptrukne underlinjen. Merk også de 
senesterke, rette forben, de faste potene og den velutviklede 
muskulaturen.

Pointer av uønsket type. For tungt hode. For lange ører og for 
åpne blinkhinner. Legg spesielt merke til forbenstillingen. Den er 
ikke funksjonell.

Pointer med en slik front får  “good” i alle 
klasser.

Utypisk hannhund (amerikansk type).
Mangler rasens karakteristiske hodeform.
For steil skulder. For kort og bratt kryss.
Dårlige vinkler i bakbeina. Mangler balanse 
mellom forpart og bakpart.
Alt for høyt båret hale (flag tail).

Amerikansk type, ikke ønskelig. Hodet mangler 
rasens særpreg. Fronten danner en tilnærmet 
gotisk bue.
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Sterkbygget hannhund. Litt 
for tunge lepper og litt lange 
ører, men en harmonisk, 
muskuløs kropp med god 
benstamme og brede 
muskuløse lår.
En gjennomført funk-
sjonell kropp til å tåle lange 
jaktdager.

 

Tispe med velutviklet kropp 
og god benstamme

Bevegelser:

Myke med jordvinnende steg og kraftig bakbensaksjon. Albuene hverken inn- eller utoverdreide. 
Definitivt ingen høyttravende forbensbevegelser (”hackney”).
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Pels:

Hårlag:  Fint, kort, hårdt og absolutt glatt og glinsende. Jevn behåring over hele kroppen.

Farge:  Vanligst hvit og gul,  hvit og rød, hvit og leverfarget, hvit og sort. Ensfarget og trefarget er også korrekt.

  Kommentar: Pelsen skal ha samme lengde i de hvite som i de pigmenterte partiene. Dersom man lar fingrene gli feil vei gjennom
  pelsen, så må den umiddelbart legge seg på plass. Noen hunder har for dårlig pels under brystet og på innsiden av lårene.
  Pels er også en del av pointerens bruksegenskaper og dommerne bør vurdere hvor stor vekt de skal legge vekt på pelskvaliteten under 
  bryst og innsiden av lårene ved bedømming av premiegrad. Merk her at mange av de hunder som blir jaktet med i kratt, kjerr og på skare. 
  Dette forårsaker meget stor slitasje på kortpelsede hunder.

Størrelse og vekt:

NB! Bemerkninger fra NKKs Standardkomite:

   I Norge brukes mankehøyden fra den gamle engelske standarden som var tilpasset jakthunder:
   Hannhunder: 60-64 cm.
   Tisper: 57-61 cm.

   Mankehøyde FCI standard: 
   Hannhunder: 63-69 cm.
   Tisper: 61-66 cm.

   Kommentar: En del hunder av begge kjønn ligger rundt minstemål i skulderhøyde. Samtidig har de en for spinkel benstamme 
   med for lite vinkler i for og bakben. Slike hunder må trekkes opptil to premiegrader etter dommerens subjektive skjønn.
   Feil: Et hvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stor avviket 
   er i relasjon til rasebeskrivelsen.

   Diskvalifiserende feil: 
   Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.

   OBS ! Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.

Norsk Kennel Klubb, 14 oktober 1999
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Merk!
   Norsk Pointerklubb ber våre eksteriørdommere alltid ta hensyn til i sin bedømming at pointeren er en jakthund som skal holde
    en jevn galopp time etter time i variabelt terreng som myr, steinete underlag, tett kjerr, opp og ned bratte sider i fjell og åser.
   Derfor er det viktig at dommerne fokuserer på en funksjonell kropp og god, tørr benstamme med gode vinkler.
   NPK vil derfor avslutte dette kompendium med en rekke bilder som illustrerer hvilke belastninger pointerens kropp og lemmer
   daglig blir utsatt under lange jaktdager.

Pointer i bevegelse!

Legg merke til hvor dypt ned 
forkroppen denne hunden synker i 
det bløte underlaget.
Det skal stor kraft og smidighet for 
å løfte kroppen opp og fremover i 
galoppen.
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Pointer - en allsidig rase!
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