R AC E PO RTÆ T - POINTER

Ba g om n av net

Elegant, arbejdsom og en sand

fartkonge

Ord et POINTER er ud led t af det spa ns ke
fu gl for jægere n
”de Pu nte”, som he nv ise r til at ”u dp ege” en
1930 siges det, at pointeren var en af
landets allerhyppigste racer. Den var
at finde på masser af både større og
mindre gårde, hvor den blev anvendt
til jagt. Mange mindre velstillede
bønder supplerede deres forrådskammer og deres indtægt ved jagt
af fuglevildt, harer mv. – og deres
uundværlige makker under jagten
var typisk en pointer.
I dag er der i omegnen af 1000 pointere i Danmark. En god del af dem
bruges på jagt, og rigtig mange deltager med stor succes på markprøver.
Elegant og udholdende
Pointeren er karakteriseret ved
sin elegante, jordvindende galop,
sit store søg og sin fortræffelige

evne til at finde fugl.

Pointerens bevægelser er flydende og særdeles jordvindende. Farten er bemærkelsesværdig. (Foto: Erik Petersen)
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Pointeren er en særdeles aktiv jagthund med et venligt gemyt



P

ointeren omtales ofte som
”aristokraten blandt jagthunde”. Det er en stolt og
elegant hund, der både er atletisk,
smidig og muskuløs. Og så har den
energi. Masser af energi, som den
gerne brænder af ved at strække ud
over store arealer ivrigt søgende efter
fuglevildt. Her er tale om en fuldblodsjagthund i ordets bogstaveligste forstand.
Racen er ikke specielt udbredt i Danmark, men den er ikke til at tage fejl
af, når man møder den – det meget
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karakteristiske hoved ses ikke tilsvarende på andre hunde.
Fra spansk til engelsk
England regnes som pointerens
hjemland, selvom typen oprindeligt
stammer fra Italien, hvilket malerier
fra 1400-tallet vidner om. Man formoder, at det er krydsninger mellem
italienske, spanske og franske jagthunde, der danner grundlag for racen.
Da de engelske soldater vendte hjem
fra krigen i Spanien i 1713, bragte de

pointere med tilbage. Disse hunde
danner grundlag for den bestand, vi
har i dag. Englænderne fattede stor
interesse for jagt med pointeren, og
rige godsejere havde store kenneler,
hvor de opdrættede og forfinede racen til vore dages hurtige, udholdende og stort løbende hund. I dag er
pointeren udbredt over hele kloden.
Blev stor i Danmark
Omkring 1850 kom de første pointere til Danmark. Langsomt kom der
gang i udviklingen, og fra ca. 1900-

Pointerens hoved bæres højt og har en meget karakteristisk profil.
(Foto: Erik Petersen)

FAKTA OM

pointeren

Temperament
Årvågen, meget energisk, lærenem,
samarbejdsvillig, venlig og ligevægtig.
BEHOV
Stort behov for at bevæge sig frit
samt for jagtrelateret arbejde.

PELS
Fin i strukturen, kort, glat og glansfuld. Kræver ikke megen pleje – de
løse hår fjernes nemt ved daglig aftørring med en opvredet klud.

STØRRELSE
Hanner: 63-69 cm. Tæver: 61-66 cm.
FARVER
Typisk lemon/hvid, orange/hvid, lever/hvid og sort/hvid. Ensfarvet og
trefarvet pels er også korrekt.
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Pointeren er en
sublim fuglehund. Her
rejses en fugl for jægeren.
(Foto: Alex Nissen)

Po in te re n er en ud præget ja gthu nd
og høre r til bl an dt de ståe nd e fu gl eh un de
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hos denne hund, holder den typisk god
kontakt til sin fører under jagten.
Pointeren kan og vil
At pointeren er en meget levende
hund, der både kan og vil, hersker
der ingen tvivl om. Det kræver nogen
erfaring at have sådan en hund, og
den anbefales ikke som førstegangshund, med mindre man er indstillet
på at yde den nødvendige træningsindsats og tilfredsstille dens store
aktivitetsbehov. Men når man ved,
hvad man har med at gøre, er pointeren en hund, der er fin at arbejde
med. Den lærer let og er meget samarbejdsvillig. Det, den først har lært,
sidder som regel godt fast.
Ikke skabt til byliv
Pointeren er en hund, der har meget
stort behov for at arbejde med næsen
og bevæge sig frit – gerne over åbne
vidder. Deri ligger, at det ikke er en
race, der egner sig til et almindeligt
byliv i en lejlighed – det vil den i den
grad mistrives med. Et aktivt liv på

landet eller i et hus med have er mere
pointer-like.
Når behovene for at arbejde og bevæge sig tilfredsstilles, har man en
fortrinlig familiehund i pointeren.
Den er generelt meget venlig, imødekommende og tålmodig over for
både børn og voksne og befinder sig
godt i familiens midte.
Der er ikke tale om en egentlig vagthund, men du kan være rimelig sikker på, at pointeren nok skal fortælle
dig, hvis nogen nærmer sig døren.
En god konfliktløser
I forhold til andre hunde udmærker
pointeren sig ved at være en dygtig
konfliktløser. Den aflæser let andre
hundes signaler, og er der konflikter
i farvandet, vender den sig typisk og
går bort – uden at være underdanig.
Aggressivitet ligger bestemt ikke til
racen.
n

Se mere på
www.pointerklub.dk
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(Foto: Svend Buchhave)

Dens næse er særdeles skarp, og når
den sætter af sted med næsen som højeste punkt ivrigt søgende efter fært,
finder den det fuglevildt, der måtte
være, det er både sikkert og vist. Time
efter time kan den utrætteligt galoperende afsøge terræner af enhver slags.
Og selvom jagtlysten er så udpræget

