
Styrets årsberetning. 

BERETNINGEN GJELDER KALENDERÅRET 2020 

Styret har arbeidet iht klubbens formålsparagraf.  Dette er utført ved hjelp av: 

- råd og veiledning i avlsspørsmål 

- rasespesifikk avlsstrategi (RAS) 

- valpeformidling 

- utstillinger og unghundfremvisninger 

- fuglehundprøver 

- kåring av elitehunder                                                                                                                                             

- kåring av avlshunder 

- tidsskrift og oppdatert nettjeneste for medlemmene. 

- bidrag for å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder,  samt typeriktige, funksjonelle og 

sosialt vel tilpassede individer. 

 - arbeid for å bevare rasen ut fra rasestandard og bruksegenskaper. 

 - ivareta medlemmenes kynologiske interesser.  

- medlemstreff (nasjonale pointertreff med utstillinger, teori, konkurranser, etc). 

Samarbeidet med de øvrige stående fuglehundrasene har foregått via raseutvalgene (RU). 

Vi har gode sponsorer i Royal Canin, og takker for gode bidrag også i 2020. 

Takker også APPETITT som sponset Norsk Derby og hoved prøven 2020. 

Styret har avholdt 12 styremøter på telefon, og DK 1 august, RS 2020 2. august ble avholdt på 
Gardermoen Oslo med distriktsrepresentantene. Det har også blitt avholdt RU-møter og 
avlsrådsmøter.  
 
I løpet av året er det gjennom følgene aktiviteter: 

• Distriktskonferanse Gardermoen Oslo 

• Representantskapsmøte Gardermoen Oslo 

• NPK’s hoved prøve på Hjerkinn 

• Stand Villmarksmessen 

• Fellesutstillingen Oslo 

• Unghundfremvisning Oslo 

• NM vinter lag høyfjell 

• NM høst lag høyfjell 

• NM lag Lavland  

• Fellesutstilling Midt Norge 

• Deltakelse i VM 

• Medlemsmøter noe redusert på grunn av Covid19 situasjon. 
 
Ansvarlige for alt dette arbeidet gjennom 2020 er styremedlemmer, distriktsrepresentanter og 
enkeltmedlemmer over hele landet. 
 
 
 
 
 



Pointeren 2020 
I kalender året 2020 ble jo meget spesielt, i mars ble det nesten fullstendig stopp på alle aktiviteter i 
sporten. Vinterprøvene ble avlyst en etter en. Utstillinger det samme. Når året telles opp så må en si 
på de få mulighetene en fikk til slutt at pointeren har fått med seg godt med premier. Det er 63 
unghunder som har premiert seg på jaktprøve. NPK fikk også årets unghund i FKF, dvs si den unghund 
med de beste resultatene i Norge 2020.  NO31139/19 Heimgaards Sammy D (Jimsrypa’s 
Ios/Høytjønna’s Kadra) eier Terje Nordheim. 75 pointere i AK har tatt premie og mange med høyeste 
valør. I vinnerklassen så har 50 pointere klart å ta premie, selv med så reduserte muligheter i forhold 
til normalt år. Supert. NPK var teknisk arrangør av Norsk Derby, vi hadde fremdragende resultater i 
kval og semi av unghundene. Da spesielt med Heimgaard’s Sammy D eier Terje Nordheim. Han 
presterte 1.pr ND kval og 1.pr ND semifinale. Det holdt ikke helt frem i finalen, der han sammen med 
Storskartinden’s Sally Wiggo/Ditlefsen, Gopollen’s Kira/Anders Stenumsgård, Bjørklund’s CA 
Tøffa/Einar Holmvik, Ljøsvatnet’s Tri/Håvard Skinstad, alle var gode representanter for NPK. En må jo 
si at når vi har et æresmedlem som Einar Holmvik på 85 år og går i finalen i Norsk Derby så må en ta 
av seg hatten. På hoved prøven så fikk vi en pointer som ble nr 2 i finalen, Jutevatnet’s Prima og Ole 
Frøland. Vi hadde nok håpet vi kunne stått noe høyere både i NM lag høst og NM individuelt. Det så 
lenge meget lovende ut, men det rakk ikke helt frem.  
I februar ble det gjennomført en avlskonferanse på Gardermoen for alle raseklubbene, NPK hadde 
også sin egen der RAS var tema. NPK styre satt ned en komité som skulle revidere RAS for 5 nye år. I 
komiteen satt Terje Steinsund, Ole Ingebrigtsen, Ulf Jørgensen, Sven-Tore Kittilsen og Lars Petter 
Berg som leder av komiteen. Det ble gjennomført mange telefon møter i forkant av konferansen på 
Gardermoen og alle medlemmer ble invitert til å delta. 
Det ble jobbet med gruppeoppgaver på de aktuelle tema som komiteen mente at medlemmene bør 
kunne bli med å avgjøre resultatet av ny RAS. Alle forslag ble tatt vare på og komiteen skulle sette 
dette sammen til en utgave som skulle behandles på distriktskonferansen. Og stemmes over på RS. 
Alle medlemmene fikk mulighet til å lese forslaget og komme med forslag til endringer. Alle disse 
forslag og korrigeringer ble besvart, og igjen satt opp til avstemning på RS. Resultat avstemning 
henvises til protokoll. 
RAS er en veiledning for avlsarbeidet med pointeren.  
 
 
Distriktskonferanse/Representantskapsmøte 
DR/RS ble avholdt på Gardermoen 1 og 2 august. 
Møtene ble avholdt på Radisson Blue hotell Gardermoen Oslo Airport, med god og trivelig 
atmosfære. 
På grunn av pandemien ble RS utsatt, men ikke avlyst i håp om at situasjonen bedret seg noe. Det 
gjorde den, og RS ble bestemt gjennomført. Slik ble styret sammensetning etter gjennomført RS. 
 
 

 
1. Organisasjon 
Styresammensetning: 
Leder: Sven-Tore Kittilsen 
Nestleder: Marianne Sagstad 
Styremedlem/ økonomi: Rune Hoholm 
Styremedlem: Einar Einmo 
Styremedlem: Lars Morten Haaven 
Varamedlem: Anita Engen 
Varamedlem: Ulf Jørgensen 
Sekretær/medlemsservice: Karianne Kayser/ Anne Grethe Hafslia 
 
Revisor: Elin Herstad 



Vara-revisor: Ola Thingelstad  
 
Valgkomité 
Terje Steinsund 
Gjermund Aas 
Olaf Lurvik 
Vara: Karianne Kayser 
 
Regnskapsfører: Per Dahle  
Redaktør Årbok: Sven Tore Kittilsen 
Redaktør Fuglehunden: Toril Aunan 
 
 
 
DISTRIKSREPRESENTANTER I UTGANGEN AV 2020 
Troms/Finnmark: Tone Kanestrøm 
Nordland: Steffen Trones 
Trøndelag: Steinar Volden 
Vestlandet Nord: Rune Urke 
Vestlandet Sør: Steffen Søreng 
Hedmark/Oppland: Gjermund Dale 
Oslo/Akershus: Anita Engen 
Vestfold: Ulf T Jørgensen 
Agder/Telemark: Kjetil Kirkhus 
Østfold/utland: Kristoffer Ingberg Moen 
 
KOMITEER OPPNEVT AV STYRE 
Web-ansvarlige: Erlend Opdahl, Karianne Kayser 
Jaktprøvekomité: Marianne Sagstad, Sven Tore Kittilsen, Kjetil Aune 
Hederstegnkomité: Olav Schrøder, Øystein Nilsen, Kjell Dybvik (nytt vedtak fra RS blir gjeldene) 
Årbokkomité: Sven Tore Kittilsen, Terje Steinsund, Toril Aunan 
Fellesutstillingen Oslo: Inger Johanne Bergseng, Turid Bøhn 
Fellesutstillingen Trondheim: Kari Ellingsen, Ragnhild Kvalheim 
Materialforvalter: Ketil Aune, Stjørdal (Vernes) 
NPK Avlsråd: Terje Steinsund, Isa Merethe Sørlie, Tore Husebø, Dag Håvard Hansen, Steinar 
Volden (oktober) 
 
REPRESENTASJON I RASEUTVALGET (RU) 
Sven Tore Kittilsen, Terje Steinsund 
 
2. NPK’s MEDLEMMER 

 
 



 
 

Medlemstallet er på vei opp igjen det er meget hyggelig, og vi trenger hvert nytt og gammelt 
medlem. Dette inkludert utenlandske medlemmer. 
 
 

3. Pointerregistreringer: 

 
 

4. FUGLEHUNDEN 
Det sendes ut 6 nummer av Fuglehunden i året. Bladet fuglehunden går meget godt, god 
økonomi. Da aktiviteter dalte, ble det også for FH redaksjonen en utfordring med stoff nok til 
bladet. Høst sesongen ble noe bedre. Flott jobb både av NPK redaktør Toril Aunan og FH 
redaksjonen. 
 

5. CAMP VILLMARK se rapport fra O/A 
Avlyst 2020, ny dato 18-20 juni 2021. 
 

6. FELLESUTSTILLINGEN OSLO 
Avlyst 2020, ny dato er 9 mai. 2021. http://www.fellesutstillingen.com/ 
 

7. UNGHUNDFREMVISNINGEN Oslo/Akershus: se årsrapport DR OA 
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8. POINTERTREFF 
Ingen Pointertreff ble gjennomført i 2020, på grunn av pandemien. Dette er ikke hyggelig da 
treffene betyr mye for NPK og medlemmene. Her samles kompetanse og nye medlemmer 
med nye ideer og det er særdeles viktig.  
 
 
 

 

9. NORSK POINTERKLUB’S hoved-prøve på Hjerkinn 2020 

 
Hjerkinn 25-27/9-2020 

Norsk Pointerklub var i år teknisk arrangør for Norsk Derby samtidig med klubbens egen 

hoved prøve. Covid19 situasjonen har jo satt spesielle spor og retningslinjer for 

arrangementer dette året. 

Færre muligheter for å kvalifisere seg til høystatusløp og noen hunder vil falle ut av 

vinnerklasse, på grunn av korona situasjonen.  

Til slutt fikk vi 5 partier til start i ND, VK reduserte seg med ett parti fra 5 til 4. Kvalitetspartier 

fikk plass lørdag og søndag. Dette bestemmer jo kontrakten med Statskog, med 200 

startende pr dag. Været var skiftene, fredag greit vær. Terrengene var godt besatt med ryper 

både i ND og VK. Lørdag slo været om til snødrev, noe som da selvfølgelig gjorde det mye 

vanskeligere da spesielt for unghundene. Vi fikk mange flotte premier på våre pointere første 

dag, og det skulle bli spennende videre både i VK og ND. En unghund som fremhevet seg 

spesielt var Heimsgård’s Sammy D til Terje Norheim med 1.pr fredag og 1.pr lørdag. Det 

skulle bli en spennende finale, med 5 pointere til start. Premie ble det ikke, men en fantastisk 

innsats over 3 dager på Kongsvold. Vinner av ND 2020 IS Balbergkampen’s Ipa og Jon-Amund 

Pabsdorff. Vi gratulerer. 

I VK finale stilte faktisk 8 pointere til start, en hund som utmerket seg var Jutevatnets Prima 

og Ole Frøland. Prima er en søker som aldri gir seg og det resulterte i en flott 2VK Finale. 

Vinner ble ES Halvartun’s Hattrick med eier Halvar Rødsjø 1VK Finale. Gratulerer. 

Lørdagkveld ble det arrangert en jegermiddag, men som nevnt tidligere blir jo også den noe 

redusert oppi alt dette. Men hyggelig hadde vi det, til stede var 2 æresmedlemmer. Øystein 

Nilsen og Einar Holmvik. En må jo ta av seg hatten for det Einar Holmvik presterer, med 

unghund og finaleplass i Norsk Derby i en alder av 85 år er imponerende. Like imponerende 

er det at Karl Jordan 84 år kommer inn med 1 AK, på Hopfossen Dolly. 

Prøvens leder Marianne Sagstad utførte en glimrende jobb som vanlig, som prøveleder er det 

mange ting som skal passes på, og igjen gjør ikke Covid19 pandemien det noe lettere. 

Koordinering sammen med ND komitéen gikk meget bra. Derbykomiteen med Morten 

Risstad, Mona Aakervik og Rune Frankmoen gjorde særdeles ryddig jobb. 

Det ble utdelt 17 premier i ND som tilsvarer 18,5%. På hovedprøven ble det utdelt 35 premier 

som gir en % på 19,5. 



Takker NKK rep. Lars Winum og NKK res. Rune Frankmoen for en ryddig jobb. 

Takker alle dommere som satt av helgen for å dømme for NPK, uten dommere ingen prøver. 

Vil også takke sponsorer, spesielt Elektroforum og Appetitt. 

Takker fjellstyrer, oppsyn og kommuneleger for at det ble gitt godkjenning for vi fikk avholde 

jaktprøve på Dovrefjell også i år. 

Leder  

NORSK POINTERKLUB 

Sven-Tore Kittilsen 

NPK’s prøvekomite: 

Prøveleder: Marianne Sagstad 

Dommeransvarlig-terrengansvarlig: Sven-Tore Kittilsen 

Arrangement komite: Tore Husebø, Kjetil Aune, Katrin Gonsholt. 

 
 

 
10. NM Lag Vinter - se AR sin beretning 

 
11. NM Lag Høyfjell - se AR sin beretning 

 
12. NM lag Lavland-se AR sin beretning 

 
13. Fellesutstillingen Midt Norge: av smittevernhensyn ble dessverre Fellesutstillingen 2020 

avlyst. 
 

14. VM Deltakelse: Den Internasjonale VM komiteen kansellerte VM 2020 i Romania grunnet 
Covid 19 pandemien. 
 

15. Medlemsservice:  
Henviser til nettside www.pointer.no , NPK-butikken og  medlemsservice@pointer.no 

 
16. Utmerkelser: 

Æresmedlem: Ole Ingebrigtsen RS 2020 

Gullmerke: Arild Skeivik, Erlend Opdahl, Inger-Lill Løkås Pedersen RS 2020 

SKIGUDINNENS SKADE pris 2020 tildeles Nina Holand med resultater på Hopfossens Ruffie 

(Eidemlias Dallas T/Hopfossens Way) 

MARGRETHEBEGRET 2020 tildeles Hanne Fevik for sin flotte innsats for klubben over flere år. 

Både som prøveleder, holder kurser som er positivt for Pointer’n og sporten. Engasjert i FH 

og RU (raseutvalget) og ikke minst får tid til flotte resultater på egne hunder. 

http://www.pointer.no/
mailto:medlemsservice@pointer.no


WASSBERGPRISEN for 2019 ble tildelt Kennel Furukollen med innehaver Anne Katrine 

Ødegård. Kombinasjonen med NUCH NORDV Villmyrbäckens Black Diamond og NUCH 

Skoglykkas Brando. 

WASSBERGPRISEN for 2020 tildeles Kennel Storskartinden innehavere Stian Henriksen og 

Lise-Catrin Nordaas med kombinasjonen Ørntuas J Mauk/NJCH Ørntuas H Mille. 

17. STYRETS SLUTT BEMERKELSER 
Styret har i 2020 gjort så godt de har kunnet med å holde fokus på pointeren og kontakten ut 
i distriktene, med en representant i styre mot DK’ene. Det er gjennomført møte med Drene, 
men det bør etterstrebes om å holde 3 møter i året. Ny DR perm er utarbeidet. Styret føler at 
arbeid mot formålsparagrafen er overholdt.  
 
Dr’ene utfører en meget god jobb for pointeren ute i distriktene. Resultater blir registrert, og 
rapporter levert. Styret takker dere så mye for jobben. 
 
Leder takker de tillitsvalgte og styremedlemmer for den store innsatsen som er utført i 
kalenderåret 2020. 
Årsberetningen er gjennomgått av alle styremedlemmer. 
 
 Styret 2020. 
 

 
 

 
 
 


