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Ånsuørn

Norsk Miinsterlånder Ktubb innkaller til årsmøte for 2019

Sted: Mortens Kro,2.etg. Adresse: Riksvei 22, Gjelleråsen,l481 Hagan, www.mortenskro.no

Tid: Tirsdag 3.mars 202A - kl 18.30

Forslag på saker som ønskes tatt opp i årsmøtet må være sendt styret innen 29.01.2420.
Forslagene sendes mail:sekretariat@nmlk.no

Eller pr. post til: Birte Wold Myhre, Siggerudveien&74,.1400 Ski

Forslag på kandidater til valg sendes valgkomiteen innen 29.01.2020.

Valgkomiteens medlemmer:

Eva Kulstadvik, Austadgangen 3, 3044 Drammen
Tlf.: 408 79 628 E-mail: mai lto:eva-ku@online.no

Pål Berge, Stigervn. 5,3031 Drammen
Tlf.:975 47 160 E-mail: piberge@online.no

Bjørn Roar Eriksen, Barlinveien 5 B, 3084 Holmestrand
Tlf,: 995 5l g46E-mail: mediacus@gmail.com

Dagsorden:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Konstituering.

Valg av møteleder, referentr 2 representanter til å underskrive protokollen og tellekorps
Godkjen4else av fullmakter

Årsberetn inger for 2019
Regnskap for 2019
Budsjett for 202O
Innkomne forslag

/ Vatg

Årsmøtepapirene legges ut i papirformat en time før møtet starter.
Ved henvendelse til Birte Wold Myhre kan de sendes pr.mail eller vanlig post

Papirene er tilgiengelige 2 uker før dato for årsmøte



Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med blant annet premiering av årets hunder 2019,
informasjon om aktiviteær i2O2O, samt andre aktuelle saker.

Benytt anledningen til å ta opp saker som opptar.deg. l

Styret håper på godt fummøte, en aktiv generalforsamling,
og at mange vil benytte anledningen til å møe de nye tillitsvalgte.

Det blir enkel bevertning.

Vel møtt!

Styret - Norsk Mflnsterlflnder Klubb

\



swRETs ÅnssrnerNtNc zo19

Styret har bestått av følgende tillitsvalgte:

Leder: Ernst Evensen

Nestleder: Harald Bruflot

Styremedlem: Jan teigen

Styremedlem: John Petter Gundersen

Varamedlem: Kristin Ruud Alvseike

Varamedlem: Kirsti Danielsen

AR Kleiner: Thea Thingelstad Eeg

AR Grosser: Bjørn Larsen

Jaktråd: Geir KjØpsnes

Utstillingsråd : Trond Jacobsen

Itillegg:

/ Kasserer: Frode Haugli

Sekretær: Birthe Wold Myhre

NMLK red. Fuglehunden: Harriet Wiggen NVK har fungert

Web redaktØr: Christian Bakke

KLM I repr.: Martin Degen

Ved utgangen av 2019 hadde klubben registrert 435 betalende medlemmer i NKK's register

(inkl.familiemedlemskap).

Styret har etter siste generalforsamling avholdt jevnlige styremøter, samt hatt den

nØdvendige dialog via mail om den daglige driften.
Referat fra styremØtene blir lagt ut på hjemmesiden under dokumenter. Der kan en se hvilke

saker som styret har jobbet med.

Arbeidet i styret har foregått i en hyggelig og god tone. Styret har ikke hatt noen «tunge»

saker i året som har gått.

Det er stor aktivitet i klubben. Vi starter året med Camp Villmark hvor vi har stand, deretter

er det Fellesutstillingen hvor vi bidrar med mannskap. Vi har sommersamlingen på Dovre

med spesialutstillingen.
Disse aktivitetene er det utstillingsrådet som står for.

Jaktrådet har sine arrangement. Vintersamling og prøve. Deretter er det apportkurs og

prøve. Skogsfuglprøven på Stange ble i 2019 avlyst pga hundesykdommen, og til slutt

Klubbmesterskap som i 2019 ble avlyst pga liten interesse. Her også blir det gjort en



kjempeinnsats av jaktrådets medlemmer, i tillegg til andre hjelperefrivillige på de

forskjellige arrangementene.

Det er stor aktivitet blant klubbens medlemmer. Vi hevder oss påUe fleste prøver som'blir
arrangert.

Det ble godkjent flere instruktører i 2019. Geir Kjppsnes og Bent Roger Haugen ble godkJent

som fase 1 instruktører.

Styret takker de avtroppende tillltsvalgte for innsatsen i 2019 og ønsker det nye styret
velkommen og lykke tilfor 2020.

Styret takker også vår sponsor Royal Canin hundefor for et aktivt og godt samarbeid i

forbindelse med alle våre arrangementer.

Sigdaljanuar 2020

Ernst Evensen

leder NMLK



Årsmelding Hårviltkontah:

I året som har gått har vl fikk en arbeidsgruppe i oppgave og udarbeide ett mandat til

hårviltkontakten. Dette ble ferdigstilt i løpet av sommeren' Hårviltkontakten har

fokusert mest på å informasjon, og der ett av de spørsmålene som ofte går igien

rundt bruk av Munsterlander til hårvilt jakt, er om dette er lovllg. Derfor ble det

sendt en foresporseltil miljødepartementet, om hva loven egentlig sier om driviakt

med st6tende hund over 41cm. Svaret ble publisert på den hiemmesiden til
klubben, der hårviltkontakten fikk sin egen side. I tillegg har vi reklamert en del på

facebook gruppen for allsidige Kleinere, der det ble veldig positivt mottatt at

klubben har opprettet denne stillingen. Etter litt reklame på sosiale media ble det

flere som tok kontakt med hårviltkontakten. Totah på hele året har det vært ca 8

henvendelse dlrekte tit hårviltkontakten. Henvendelsene har primært handlet om at
folk er positlve til et det ffnnes en hårviltkontakt, forslag til aktiviteter, og

forespørsel på valp.



Årsmeldine Jåktrådet NMLK 2019

Rådet har bestått av Magnus Skarrebol, Bent R. Haugan og Geir Kjøpsnes (Ledår).

Høvfieltsprøve oE trenans Brennabu 2019

Fredags ettermiddag/kveld ankom de fleste ekvipasjene som skulle delta på lørdagens trening.
Brennabu leirskole viste seg å være et godt egnet sted for fuglehund folket, hyggelig personale og

store romslige rom med eget bad. Det ble servert middag på kvelden for de som rakk dette.
Leirskolen lå fint til med kort veitilterrengene.

Lørdag Det var ca 25 hunder som deltok på treningen, fordelt på 4 partier. Hvert parti bestod av en

instruktør/dommer. Noen valgte også å trene på egen hånd.

Søndagens prøve var det rekord stor interesse for. Vi klarte å finne tak i 4 dommere slik at vi kunne

stille 4 fulle partier. Jaktrådet laget noe ekstrajobb for seg selv ved å godta påmeldinger sent kvelden
f6r prøven. Været var ok og noen fugel ble funnet. Totalt I hunder be premiert.

Dessverre var det ingen Munsterlandere om ble premiert. FØlgende hunder ble premiert:

- 1UK. ES Rypedalens Fia

- 1 UK. KV Rampens Helt Hærlig

- 3 UK. ES Stenvolas Bonsai

- 1 AK. Pointer Goppollens Lykke

- 2 AK. SV Pikain SR Fåx

- 2 AK. KV Rampens Flax

- 2 AK. 1S Løvdalsskaret l0 Fryd

- 2 AK. 1S Lundebakkens QL Bowie

Apport trening og prøve, Rasen 13-14 juli

I 2019 fikk vi leie terreng av Stange og Romedal almenninger ved Malungtjernet. Vi hadde tilgang til
Tingplassen, Dommerhytta og trelawoene, samt fikk låne båt av almenningen.

Det ble bra respons, og vi hadde ca. 30 deltakere på treningsdagen som fikk mye tid til praktisk

trening på alle øvelser. Klubben stilte med 5 instruktører.

Dagen etter ble det arrangert offisiell prøve, med 50 påmeldte hunder. ,/
Vi fikk dommerhjelp fra NVK, slik at vi kunne arrangere prøven effektiv sely'om det ble noe venting
på noen av postene.

Årets prøve ga rekord stort antall hunder med premiering som ga klubben store utgifter på premier.

I år som mange andre år gjorde BjØrn en stor og viktig jobb for klubben på dette arrangementet.

Treningssamling



Det var lagt opp til en helg med treningssamling i august. Det ble startet å jobbe for dette
arrangementet men dsv stoppet dette opp. Noe av grunnen var at det var vanskelig å få respons av

grunneiere/altmenningen.

Stanseprøven

Årets skogsprøve ble kansellert grunnet hundesykdommen som herjet landet i denne perioden.

Ktubbmesterskao Lavtand

Klubben ble muntlig lovet terreng hos hedmark og Oppland fuglehundklubb til dette arrangementet.

Men etter en tid ble vi kontaktet og fikk da kontrabeskjed om at vi likevel ikke fikk leid terreng for å
avholde klubbmesterskap.

Det ble giort forsøk med å leie annet terreng uten hell. Til slutt la vi opp til klubbmesterskap i Trysils

skoger, men grunnet dårlig oppslutning ble dette kansellert.

Vi ønsker å takke alle instruktører, dommere, kjentmenn og frivillige
som har stilt opp på våre arrangementer gjennom sesongen.

Mvh.
Jaktrådet NMLK



Ånsnnpponr ursn urruesRÅoer zotg.

Utstillingsrådet har vært fulltallig, og har i år bestått av Trond Jacobsen, Edvard Rustad og

Hanne-Merethe Buerengen Haugan, alle nye. Det har som tidligere år vært 3 arrangementer

Utstillingsrådet er ansvarlige for: Fellesutstillingen, Camp Villmark og Sommersamlingen med

spesialutstilling på Dovre. Disse arrangementene går rett etter hverandre i april, mai ogjuni hvert år

oggsør det nødvendig å begynne planleggingen tidlig. Det ble arrangert møte med avtroppende

utstillingsråd for å sikre overføring av nØdvendig informasjon. Da det er en god del praktiske forhold
å tenke på, hadde det vært ønskelig med noe overlapping av rådsmedlemmenes funksjonsperioder,

dette for å ivareta kontinuitet i Utstillingsrådets arbeid.

Camp Villmarlq april 2019:

Camp Villmark ble i 2019 arrangert over 3 dager (fredag-søndag). Klubben hadde medlemmer på

stand med hunder alle dager. Det var mange som var nysgjerrige på hundene våre, mtp. bruks- og
jaktegenskaper.

Utstillingsrådet er ansvarlige for påmelding til Camp Villmark, rigging av stand dagen i forveien (flagg

og bannere, hundebur mm), nedrigging av stand etter messen søndag, samt å skaffe medlemmer til å
betjene standen alle dager på messen. Medlemmene har vært flinke til å stille på vakt på

klubbstanden med hunder, men vi bør være flinkere til å få med begge raser.

Fellesutstillingen, Motangen, mai 2019:

NMLK er som raseklubb medansvarlige for arrangementet, både ifm. planlegging/ forberedelser og

gjennomføring, sammen med resten av rasehundklubbene i gruppe 7. Vi var representert ved Ane

Ludvigsen på de forberedende møter. Under arrangementet hadde vi oppgaver som

parkeringsvakter.

M0nsterne hadde i 2019 Petter Steen som dommer. Det hadde regnet mye i tiden før utstillingen, og

på ujevnt underlag som det er på Motangen, der utstillingen ble arrangert, er også et tips at man som

handler har underlaget i bakhodet når man stiller opp hunden for dommer dersom det er snakk om

bl. a. høydemåling av hunder. For eksempel kan dumper eller forhøyninger på gressmatten, få noen

hunder til å fremstå som lavere/ høyere enn ved tidligere målinger avhengig av hvordan beina er
plassert.

Det var påmeldt 10 Kleiner mlinsterlåndere, hvorav 9 stilte. Det ble ikke

stilt Grossar-m0nsterlåndere, og det ble ikke stilt noen miinstervalper til valpeshow i år, hverken

kleinere eller grossere.

NMLKS Sommercamling Dovre, juni 2019:

Som vanlig ble årets sommersamling gjennomført på Toftemo TuriststasjonfraT til 9 juni.

Mange av deltakerne kom allerede fredag kveld og hjalp til med rigging og klargiøring til lørdag og

søndagens aktiviteter. Etter utført dugnad ble kvelden avsluttet med grilling og bålkos.

L1rdagformiddag giennomførte Bjørn Larsen og Bent Roger Haugan sammen med Dovre JFF

leirdueskyting for juniorer, damer og herrer. Skytingen startet med oppsatte treningspartier og ble

avsluttet med konkurranse om å bliårets klubbmester.

På lørdag ettermiddag fortsatte aktiviteten med innledende søk-apport konkurranse for unghunder

og åpen klasse, inkludert noe veiledning av Bjørn Larsen, Eva Kulstadvik og Ernst Evensen.



Før finalen fikk de av barna som ønsket å prøve apport med egen eller lånt hund prøve seg med

§ndig veiledning av Eva. Et flott tiltak iforkant av finalen som ble awiklet av Eva og BjØrn som

dommere.

Finalen var lagt opp til en spennende og publikumsvennlig konkurranse 4"r. ap"n klasse skulle

apportere 6 forskjellige apportobjekter bestående av utlagt fugl og hårvilt av forskjellig slag på

fastsatt tid. Her ble det vist stort engasjement av både hunder og førere til stor underholdning for de

fremmøtte. Noen av hundene klarte å apportere alle objektene innen fastsatt tid til stor beundring av

publikum.

På lørdag kveld samlet alle seg tilgrilling med premieutdeling til de beste deltakerne i s§lting og

apportkonkurransen. I løpet av kvelden stilte noen av de velvillige barna opp og solgte lodd på mange

flotte gaver levert av sponsorer og medlemmer. En sosial og trivelig kveld, noe som de ansvarlige fikk

mange gode tilbakemeldinger på fra både gamle og nye deltakere. Det var flere familier som var her

for første gang som ga utrykk for at de ønsket å komme tilbake neste år.

Søndag ble spesialutstillingen giennomført på en utmerket måte med en streng, men rettferdig

bedømming av dagens dommer, Trygve Heyerdahl. Her ble det delt ut mange flotte premier fra

klubben og gaver gitt av hovedsponsor Royal Canin.

Under awikling av pause for dommer og ringpersonellgjennomførte Harald Bruflott en lærerik og

konstruktiv utstilling for barn og hund. Total deltok 7 barn med sine respektive hunder. Her var det

mange dyktige hundeførere som vi sannsynligvis vil få se mere til senere. Alle deltakeren her ble

tildelt hver sin velfortjente premie.

Utstillingsrådet viltakke alle deltakere, Toftemo Turiststasjon, dommere, ringpersonell, sponsorer og

dugnads$engen for en flott og trivelig sommersamling. lkke minst takkes værgudene for ei varm og

flott helg med bare noe få reindråper. Vi håper og ønsker at alle som deltok vil komme igjen neste år,

gierne sammen med nye og gamle medlemmer som ikke hadde anledning i år.

Trond Jacobsen

På vegne av Utstillingsrådet



Årsmelding avlsrådet Kleiner Mrinsterlånder 20L9
Konstitusjon
Rådet har bestått av Thea Thingelstad Eeg (leder), Ellen Bergli, Karolina Siwka og Siv

Nesheim. Ellen har vært avlsrådets kontaktperson for spørsmål og søknader om godkjenninger

av avlshunder og paringer. Karolina har vært valpeformidler og mottaker av kritikker. Siv har hatt
ansvaret for oppdateringer på hjemmesiden og har hatt hovedansvaret for kåringen av årets
hunder.

Antall kull i 2079
I 2019 ble det av avlsrådet godkjent 12 paringer. 7 av paringene ble giennomført, 4 av dem
resulterte i valpekull. Det ble totalt registrert 32 valper: 13 hanner og 19 tisper.

NKK har registrert totalt 8 kull i Norge i 20t9, altså er det født 4 kull som ikke er godkjent av

klubben. Det ble registrert 30 valper fra disse kullene, 17 hanner og 13 tisper.

NKK har registrert 24 importerte kleiner mOnsterlåndere i 20L9.

Totalt antall registrerte valper: 86.

Valpeformidling
Det er stor etterspørsel etter valper, og avlsrådet har fått mange henvendelser med spørsmål om

kommende valpekull. Et stort flertall søker valp for fuglejakt, men 4 av henvendelsene har ønsket

valp for hårviltjakt.

Avlsrådets viktigste saker
Avlsrådet har arbeidet etter avlsplanen tor 2OL7-2O27.Det er blitt godkjent 7 avlshunder ogL2
planlagte paringer. 5 av de godkjente paringene førte ikke, av ulike årsaker, til valpekull i 2AL9,

og minst 3 av de godkjente paringene forventes gjennomført i2020.

En søknad om avlsgodkjenning ble avstått da kriteriene iavlsplanen ikke var oppfylt.

En søknad om paring ble avslått da hannhunden allerede hadde hatt tre kull i Norge.

Andre viktise saker avlsrådet har iobbet med i 2019

o Avlsrådene laget i samarbeid en kampanje rettet mot valpekjøpere og oppdrettere.

Kampanjen fokuserte på hva man bør se etter når man skal kjøpe valp eller ha kull, og

hvorfor det kan være nyttig å rådføre seg med avlsrådet. I sammenheng med kampanjen ble

det opprettet en Finn-annonse for å nå potensielle valpekjøpere der. Annonsen har medført

ca. 5 henvendelser med spørsmål om bl.a. hvor man finner valper og hvordan man melder

seg inn i NMLK. Vi ser at det er stor interesse for KM-valper på Finn.no, og det er derfor viktig

at klubben får profilert seg der og.

o Avlsrådet har rådført seg med helseavdelingen i NKK iforbindelse med ikke-godkjente

paringer som strider mot klubbens helsemessige retningslinjer. Dette gjelder både

matadoravl og gientatt avling på hunder med HD.



o Avlsrådet har påbegynt arbeidet for å se på ny poengberegning iforbindelse med kåring av

årets hunder. En arbeidsgruppe bestående av medlemmer av avlsrådet og styret skal se på

dette videre.

Helse

Ektopisk ureter
I 2019 har avlsrådet fått melding om at ytterligere 10 hunder er undersøkt for EU. 2 av disse har fått
påvist diagnosen, mens 8 hunder er funnet fri. 3 eiere har søkt om og fått innvilget kr 1500 i støtte til
undersøkelse.

Totalt er 25 hunder undersøkt for EU, hvorav 7 av disse har fått påvist diagnosen (EU-C).

Før undersøkelsen gjøres skal eier laste ned og signere et skjema fra klubbens hjemmeside. Dette gir

undersøkende veterinær tillatelse til å sende avlsrådet resultatet av undersøkelsen.

EU iandre land

Tyskland: Rundt 400 hunder er testet, og ca. 7 % av alle testede har fått påvist EU. De tar blodprøver

samtidig med ultralydundersøkelsen, for forskningsformå1. Et mål er å i fremtiden kunne ta en

gentest, men dette er fortsatt ikke innen rekkevidde. Alle avlshunder må testes. A er perfekt, C er

ektopisk, B er en mellomting. Det anbefales at B-hunder bare pares med A-hunder.

Danmark: Status i november 2019 var at 152 hunder er undersøkt, kun 1 som er vurdert til EU-C. I

Danmark kan hundene testes på nytt etter 6 mnd., og den siste diagnosen står som gjeldende.

HD

48 hunder har blitt undersøkt for HD, hvorav 30 med A (62,5 Yol, LL med B 122,9Yo1,4 med C (8,3 %)

og 3 med D 16,2 %). Det vil si at 85,4% av undersøkte hunder i 2019 er HD-frie. 2 av hundene med HD

har samme mor, men er fra forskjellige kull.

AD

14 hunder har blitt undersøkt for AD, hvorav t har fått påvist AD på 6n side.

Iaktprøveresultater
Totalt startet det 47 KM på jaktprøve i Norge i 2019. Disse hadde samlet 179 starter. 3l jaktpremier

ble tildelt KM i Norge, fordelt på 12 forskjellige hunder.

Tot
start

UK AK VK Ant
prem

1.UK 2.UK 3.UK 1.AK 2.AK 3.AK VK

Høyfjell
vinter

75 5 4 1 4 2 2

Høyfjell
høst

19 3 1 2

Lavland 37 5 3 L 1, 4 2 L 1

Skoe 42 5 1 4
Fullkomb. 6 5 3 2

Totalt 179 70 20 I 2 I 2 4 9 I



Høvfiellvinter

På høyfjell vinter startet det 24 hunder, med samlet 75 starter. Det ble delt ut 9 premier fordelt på 5

hunder.

o NO4436tlL7 $ørlias Karma 2.UK og 2*3.UK

o NO46895/14 D-TirilRØverdatter 2{'2.AK

o NO33452/18 Guibekkens E-luna 2*3.UK

o NO47545/13 Guibekkens C-wilma 3.AK

o 5EL671612016 Fugleskogen's Dhl-saga 3.AK

Høvfiellhøst

På høyfjell høst startet det 10 hunder, med samlet 19 starter. Det ble delt ut 3 premier fordelt på 2

hunder.

r NO41409/15 Ospekollens B-frøya

o NO4140715 Ospekollens B-leo

Norsk Derbv/SNUM

NOr$4361/17 \ørlias Karma stilte på SNUM

2.AK og 3.AK

3.AK

Lavland

På lavland startet det t hunder, med samlet 37 starter. Det ble delt ut 9 premier fordelt på 3 hunder.

NO38013/17 Vierhøgdas Milla l.VK og 2*1.AK

SE19398/2018 Skråmmens Kompis 2.UK og 4*3.UK

SEL67t6l2016 Fugleskogens Dhl-Saga 3.AK

NM Lae lavland

KM-laget kom på en flott 3.plass på NM Lag lavland, med 25 poeng. Laget rykket opp på premielisten

på grunn av fuglearbeid. I følge reglene går lag med fuglearbeid forbi lag uten fuglearbeid. Laget

bestod av:

o NO38013/L7 Yierhøgdas Milla med førerJohn-Petter Gundersen

o 5E23934h3 Fugleskogens Trinny med fører Halvard Dreng

o NO4436tlL7 Bjørlias Karma med fører Eva Kulstadvik

Skos

På skog startet det 23 hunder, med samlet 42 starter. Det ble delt ut 5 premier fordelt på 5 hunder.

r NO3801?ETYierhøgdas Milla 2.AK

o SE23936l2OL3 Fugleskogen's Dina 3.AK

o SEL4728|2OL6 Gråsidingens Jårla 3.AK

o NO46893/14 O-Uno 3.AK

o NO41409/15 Ospekollens B-frøva 3.AK

o

a

a



NM §koe

5 kleinere var påmeldt til NM Skog:

o NO4402ULLCara med fører Eva Kulstadvik

o NO4436Llt7 Karma med fører Eva Kulstadvik

o SE23936lz0tg Fugleskogen's Dina med fører John-Petter Gundersen

o SE23934/13 Fugleskogens Trinny med fører Halvard Dreng

o NO56tt1OlO9 B-frøya med fører l-tarald Bruflot

Fullkombinert

På skog fullkombinert startet det 4 hunder, med samlet 6 starter. Det ble delt ut 5 premier fordelt på

3 hunder.

o N038013/17 Ospekollens B-frøya 2*2.AK og 3.AK

o NO38012117 Vierhøgdas Tina 2.AK

o SEl67L6l2016 Fugleskogen's Dhl-Saga 3.AK

Ospekollens B-frøya ble også prøvens beste fullkombinerthund iforbindelse med NM Skog.

Jaktpremier i utlandet som avlsrådet har fått meldt inn

o NO38765115 Beretuns Darco 3*2.premie 6f(L lavland

o SE1939812018 Skråmmens-Kompis l.premie UKL og 2.premie UKL lavland

o Fugleskogens KR Bailey l.premie EKL

o NO4707U15 Tofsrudhøgda's A-Jenny Lokkeberget 2.premie ELK

Apportprøver
På apport startet det 52 hunder, med samlet 125 starter. Det ble delt ut 90 premier fordelt på 43

hu'nda'r. PreinieriilBspros€ntvary*7l,G % iAK og7?,9 % i UK.

Eksteriør/utstilling
På utstilling stilte 78 hunder med samlet 139 starter.

Starter Premier 1.UK 2.UK 3.UK 1.AK 2.AK 3,AK

AK L02 73 50 16 7

UK 23 17 11 4 2

Tddlt 725 90

Excellent Verv eood Good Sufficient 0.pr / KIP

JK t4 7 7 L

UK tz 3 1

AK 25 13 3 1 1

BK 27 13 3

CHK 10

VTK L 1 2



Sum 89 37 I 2 3

ProsenWis 64o/o 26.6o/o 5,8Yo 1,4% 2,2yo

Itillegg ble det delt ut:

. 50cK

. 26 CERT eller R.CERT

e 7 CACIB eller R.CACIB

Annet
Lysdammens Rex godkjent som ettersøkshund

120L9 har følgende championater blitt delt ut
o NO38013lLl Yierhøgdas Milla - Norsk utstillingschampion, Norsk Jakt Champion (Kombinert)

r 5€ 4082#2013 Gråsidingens Ester- Norsk viltsporchampionat
o NO4707U15 Tofsrudhøgda's A-Jenny Lokkeberget- lnternasjonal Utstillingschampion

Årets hunder Kleiner Mtinsterlånder 2019
Total årets kleiner: Ospekollens B-Frøya, regnr NO41409115, eier Hans Ole lngulfsvann, 190 poeng

tzx2Al( futlkombinert 3 AK futthombineG 2 Al( hØyfiett 3-AK høyfi€tt, 3 AK skog)

Årets kleiner unghund: Skråmmens F-Kompis, regnr SE193981?.8, eier Marianne H6glund, 80 poeng

(ax3 uK,2 UK)

Årets kleiner hØyfietl: Ospekollens B-Frøya, regnr NO41fiOglls, eier Hans Ole lngulfsvann, 95 poeng

(zAK, 3 AK, 2 AK fullkombinert)

Årets kleiner lavland: N UCH N J(K)CH Vierhøgdas Milla, regnr NO38013/17, eier John-Petter

Gundersen, 130 poeng

(2x1 AK, 1VK finalestart to dagers VK)

Årets kleiner skog: Ospekollens B-Frøya, regnr NO414}gl15, eier Hans Ole lngulfsvann, 95 poeng

(3 AK, 2 AK fullkombinert, 3 AK fullkombinert)

Årets kleiner kombinert AK, N UCH N J(K)CH Vierhøgdas Milla, regnr NO38013/17, eierJohn-Petter

Gundersen, 334 poeng

(2 xl AK lavland, 1VK lavland)



Årets klelner komblnert Ul(, Skråmmens F-Kompis, regnrSE19398l18, eier Marlanne H6glund, 130

poeng

(1x2 UK lavland, 2x3 UK lavland, 3xl UK apport)

Å,rets ktelner apport Al(: Vlerhøgdas Tina, regnr NO38O12/1 7, eierEllen Bergli, 90 poeng

(3x30 poeng)

Arets klelner apport UK: Skråmmens F-Kompls, regnrSE19398/1& eier Marianne H6glund, @ poeng

(3x20 poeng)

Årets klelner utstllllqg: C.l.B. N UCH SE UCH EUJW-16 NV-16 Tofsrudhøgda's A-Jenny Lokkeberget,

regnr NO47O7Llts,eier PålThoresen, 235 poeng

(3xExcellen! 3xCK/Cert, 1x res Nordisk CeB2x CACIB, jaktpremie i år)



ÅnsunluNc evr.snÅD GRossER zo19

Avlsrådet har i 2019 bestått avBiørn E. Larsen (leder), Eirik Mymm (Valpeformidler) og
Magnus Myrheim (Utenlandskontakt).
Bjørn E. Larsen har deltatt på styremøtene.
Alvsrådet har hatt 4 henvendelser vedrørende bruk av grosser til annet enn'fugleiakt i
løpet av20L9.

AVL
Det er fødtetgrosserkull i Norge i20L9,1tispe og 3 hannhunder.
Det er for tiden 6 god§ente avlshunder i Norge, I hannhund og 5 tisper.
Av disse tispene er tre jaktpremierte.
Det er importert t hund i fra Tyskland i løpet av året
Det er ca. 60 grossere i Norge under 10 år.

HELSE
Det er HD røntget kunl hund, B

Det erAA røntget kun t hund, 0

IAIffPRøVER
Det er i år stilt 7 hunder på norske jaktprøver, til sammen har disse t7 starter, som er
enda noen flere enn de 13 starter som var i 2018. Det er kun 2 hunder som er premiert,
men gjennomsnittlig jaktlyst og fart har dessverre gått noe ned . Det er spesielt 2 starter
som trekker kraftig ned. faktlyst ned fra 4,76 til 3,94 og fart ned fra 4,69 til 3,89.
Vi har også fått den første grosser utstillingschampion i løpet av året, Gera er nå NUCH.

NO53849/15 NUCH Gera des Grandes Vorachyres : t AK Skog 2 AK FullKombinert
DK0996A/2017 Marko, 3UK Høy§ell

APPORTPRøVER
Det er stilt noe færre hunder i20t9,7 hunder på til sammen 12 starter i
appoftøvelsene. 9 av disse resulterte i premiering(75o/o premiering)
11x1AK 8x2AK2x3AK

UTSTILTINGER
12 forskjellige hunder, hvorav 2 svenske har deltatt på 18 utstillinger i Norge i 2019.
Dette har resultert i følgende premieringer:
14 x EXCELLENT
hvorav 5 med CERT og 7 med CK l CACIB
2xYG

RAS
Det ble oppdatert ny RAS i slutten av året, denne skal være ryldig frem til 2024.
Generelt viser den at jaktlyst og fart for rasen har økt til 3,83 den siste perioden, selv om
det er stor variasjon mellom individer.



Ånrrs cRossERE zotg

Årets grosser totalt No53849/2015 Gera Des Grandes Vorach:yres 1 AK skog
(40 poeng ikke noktil plakett)
Årets grosser skog: samme hund (40 poeng ikke noktil plakett)
Årets grosser utstilling: samme hund (260 poeng)
Årets grosser samlekombinert: samme hund, 1 AK skog l AKApport (109 poeng)

Årets grosser Apport DK09093 DArc Denver @laze), 3 x 1AK[ 87 poeng)

Årets grosserunghund: DK09960/20t7 Marko,3 UK (15 poeng)
Årets grosser høyfiell: samme hund

Avlsrådet grosser L5.W.2420



Norsk M0nsterlånderklubb

Kontonr Tekst

Resu ltatregnskap med [i orårsta I I

Periode: 1 -'1212019 NOK

Denne periode i % ay Denne periode

år oms. iflor
Hittil i år

Dato::12.02.?020

Hittil ilorTo av

om§,

DRIFTSINNTEKTER

3100 Medlemskontingenter

3116 Mva refusion

31 59 Fellesutstillingen

3160 Utstilling Dovre

317'l Fase 1 og 2 kurs

3180 Vintersamling

3181 Sommersamling

3186 Jaktprøve Stange

3187 Høstsamling

3130 KM Lavland

319'l Apportprøve Brevig

3192 Apporkurs- prøve

Sum salgsinntekter

STJM DRIT"TSII{NTEKTER

DRIFTSKOSTNADIR

4000 Kostnad , salg klubbmateriell

4010 Fuglehunden, tidsskrift

4O12 lnnkjøp premier

4015 kostnader Fase I og ll kurs

401 6 Kostnader vintersamling

401 7 Kostnader apportsamling- prøve

4018 Kostnader Camp Villmark

4021 Kostnadersommersamlingen

4080 Utg. apport, sk)ting etc

4086 Kostnader Jaktprøve Stange

4090 Kostnader KM lavland

4091 Kostnader NM -skog

4094 Akriviretsfond

Sum varekostnader

Df,KNINGSBIDRAG

5000 lnstruktørgodtglørelse

5001 Godtgjørelse kasserer

5002 Godtgjørelse sekretær

5003 Godtgi. Web ansvarlig

5004 Godtgjørelse dommere

5005 Kilometergodtgjørelse instruktører

5007 Godtgj. Red. FH

Sum lønnskostnader
5900 Gaver

Sum andre persotralkostnader

Sum kostnader arbeidskraft

6300 Lagerleie

Sum kostnader lokaler
6510 NM Lag

't89 550,00

25 581,00

6 703,30

10 890,00

30 300,00

56 050,00

16 765,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 640,00

372 479,30

50,89

6,87

1,80

2,92

8,13

15,05

4,50

0,00

0,00

0,00

0,00

9,84

100,00

187 225,00

29 840,00

662.00

0,00

0,00

61 190,00

20 075,00

3'r 509,50

0,00

12 270,00

0,00

46 716,00

389 487,50

389 487,50

189 550,00

25 581,00

6 703,30

10 890,00

30 300.00

56 050,00

16 765,00

0,00

0,00

0,00

0,Q0

36 640,00

372 479,30

50,89

6,87

1,80

2,52

8,13

15,05

4,50

0,00

0,00

0,00

0,00

9,84

100,00

187 225,00

29 840.00

662,00

0,00

0,00

61 190,00

20 075,00

31 509,50

0,00

1221o,ffi

0,00

46 716,00

389 487,50

372 479.30 100.00 372 479,30 100,00 389 487,50

57 070,00

57 991,00

35 868,00

4 640,40

64 1 78,50

1'r 862,40

2 935,90

11 173,70

3 900,00

3 000,00

4 200,00

0,00

7 433,92

265 2s3,82

5?12,25

65 358,00

21 881,00

7 600,00

57 079.00

7 678,00

3 053,00

12 438,80

5 000.00

29 872,52

I 300,00

5 463,00

I070,00
239 005,57

1 50 481,93

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

37 11 7,00

0,00

6 000,00

61 117,00

15124,54

15124,50

76 241,50

12 000,00

12 000,00

4 256,00

57 070,00

57 991,00

35 868,00

4 640,40

64 178,50

11 862,40

2 935,90

17 173,70

3 900,00

3 000,00

4 200,00

0,00

2 433,92

265 253,82

14 514,00

14 514,00

5 296,00

5 212,25

65 358,00

21 881,00

7 600,00

57 079,00

7 678,00

3 053,00

12 438,80

5 000,00

29 872,52

I 300,00

5 463,00

I070,00
239 005,57

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

37 117,00

0,00

6 000,00

61 117,00

15124,50

1 5 1 24.50

76 241,50

12 000,00

12 000,00

4 256.00

15,32

15,57

9,63

1,25

17,23

3,18

0,79

4,61

1,05

0,81

1,13

0,00

0,65

71,21

'15,32

15,57

9,63

1,25

11,23

3.18

0,79

4,61

1,05

0,81

1,13

0,00

0,65

71,21

't07 225,48 28,79

18 800,00 5,05

6 000,00 1,61

6 000,00 1,61

0,00 0,00

18 864,00 5,06

2 096,00 0,56

6 000,00 1,61

57 760,00 't 5,51

5 316,10 1,43

5 316,10 1,43

63 076,10 16,93

14 514.00 3,90

1 4 514,00 3,90

5 296,00 1,42

107 225,48 28,79 150 481,93

18 800,00 5,05

6 000,00 1,61

6 000,00 1,6'l

0,00 0,00

18 864,00 5,06

2 096,00 0,56

6 000,00 1,61

57 760,00 15,51

5 3i6,i0 '1,43

5 3'r6,10 1,43

63 076,10 16,93

3,90

3,90

1,42

Uterbeidet av: Side;: 1



Norsk Mtinsterlånderklubb

Kontonr Tekst

Resultatregnska p med tiorårsta I I

Periode: 1-12/2A19 NOK
Dato::12.O2.2020

Hittil i trorDenne periode i

.år
% av Denne periode

orns, i fior

Hittil i år a/o a\r

O]T§.

6553 Programvare årlig vedlikehold

6570 Klubbtøy

6591 Undersøkelser EU

Sum kostnadsførte anskaffelser
6620 Rep. og vedlikehold utstyr

Sum reparasjoner og vedlikehold
6730 Honorar indeksoppdatering

Sum eksterne honorar€r
6800 Kontorrekvisita

6861 Arsmøte utgifter

6863 Avlsrådet - kostnader

6865 RU-møter

6866 Dommerkonferanse

6867 Arsmøe KIM-I

Sum kontorkostnader
7323 Reklameartikler

7360 Representasion DMK 50 år

Sum salgs- og reklamekostnader
7400 Kontigenter

740'l Medlemsavg.FuglehundklubbenesForbr

Gaver og kontingenter
7770 Bank og kortgebyrer

7772 Gebyrer Vipps

7790 Annen kostnad mlfradrag

Sum andre kostnader

Sum andre driftskostnader

ST]M DRIT'TSKOSTNADER

?235,00 0,60

I988.00 2,68

10 500,00 2,82

28 019,00 1,52

750,00 0,20

750,00 0,20

1 892,69 0,51

1 892,69 0,51

0,00 0,00

5 754,00 1,54

8 628,00 2,32

1170,00 0,31

0,00 0,00

0,00 0,00

15 552,00 4,18

0,00 0,00

0,00 0,00

0.00 0,00

0,00 0,00

7 960,00 2,14

7 960,00 2,11

871,00 0,23

337,45 0,09

-391,65 0,11

816,80 0,22

69 504,49 18,66

397 834,41 106,81

2 235,00

0,00

3 000,00

I 491,00

0,00

0,00

2 344,40

2 344,40

2 081,30

1 102,00

4 548,00

1 863,95

2 550,00

5 705,63

17 850,94

13 705,00

7 923,74

21 628,70

5 163,05

I 560.00

13 723,05

1712,50

210,64

220,OO

2143,14

79 181,23

394 428,30

69 504,49 18,66

2235,00

I988,00
10 500,00

28 019,00

750,00

750,00

1 892,69

1 892,69

0,00

5 754,00

I 628,00

1 170,00

0,00

o,oo
'r 5 552,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 960,00

7 960,00

871,00

337,45

-391,65

816,80

2235,00

0,00

3 000,00

I 491,00

0,00

0,00

2 344,40

2344,40

2 081,30

1 102,00

4 548,00

1 863,95

2 550,00

5 705,6S

't 7 850,94
'r3 705,00

7 923,70

21 628,10

5 163,05

I 560,00

13 723,05

1 712,50

210,64

220,00

2't43,14

79 181,23

0,60

2,68

2,82

7,52

0,20

0,20

0,51

0,51

0,00

1,54

2,32

0,31

0,00

0,00

4,18

0,00

0,00

0,00

0,00

2,14

2,14

o,23

0,09

0,11

o,22

397 834,41 106,81 394 428,30

DRIFTSRESULTAT

MNANSINNT. OG.KOSTN.

8050 Renteinntekt bankinnskudd

Sum finansinntekter

81 55 Rentekostnad leverandørgield

Sum filanskostnader

SUMNTO. FINANSPOSTER

ORD. REST]LTAT FøR SKATT

NKSTRAORDINÆRE POSTER

Ånsnrsur,ur

Overskudd + / Underskudd -

-25 355,11 6,81

2 515,39 0,68

2 515,39 0,68

70,00 0,02

70,00 0,02

2 445,39 0,66

-4 940.80 -25 355.11 6,81 -4 940,80

1571.02

1577,02

0,00

0,00

1511,02

2 515,39

2 515,39

70,00

70,00

2 445,39

0,68

0,68

0,02

o,02

0,56

1571,0?

1 577,02

0,00

0,00

1511,02

-22 909,72 6.15 -3 363,78 -22909,72 6,15 -3 363,78

-22 909,72 6,15 -3 363,78 -3 363,78

Utarbeidet av: Side:: 2

-22 909.72 6.15

. Tid:: 13.33



Norst MurEterlånderklubb
Resultatregnskap med fjorårstal I

Periode:1-1212019 NOK
Daro;;12.02.2020

Utafteidet av: Side::3



Ahlvltetsregnskap 2019 for Norsk M0nsterlenderklubb

Notel Medlemskontingent

398 medlemmer

Note 2 - Utstillinger
lnntekter

Fellesutstilllngen Sør og Midt-Norge

Spesialutstilligen Dovre

6 703

27 655

Kostnader

18 852

Overskudd

6703
8793

Sum utstilline 34 358 18 862 15 496

Note 3 - §amlingerflahprorær

Vintersamling
Kurs/prøve Sørli

Camp Villmark

lnntekter
56 050

36 640

Kostnader
7L768
45 651

2936

Overskudd

-15 718

-9 011
-2 936

Sum samlinger 92 690 120 355 -27 665

Note 5- Kurs / trenlng

Fase 1 Kurs

lnntekter
30 300

Kostnader
18 640

Overskudd

11 660

Sum kurs 30 300 18 640 11 660



Norsk M0nsterlånderklubb
Balanse - lBlbevegelse/UB

Periode: 1-1?12019 NOK

lnflgående balanse Denneperiode

Dato::1?,O2,2O20

Hittil i år

EIENDELER

AI\TLEGGSMIDLER

1350 Ak$er Fuglehunden

Sum linansielle anleggsmidler

SUMAIILEGGSMIDLER

OMLøPSMIDLER
1400 Premier

1401 Profileringsartikler

1 403 Utstyr arrangement

Sum Varer

1575 Depositum lagerleie

1700 Forskuddsbetalt leie

1 749 Andre forskuddsbet kostnader

Sum fordringer

1920 Driftskonto

1921 Plasseringskonto

1922 Kontojaktrådet

1 923 Konto utstillingsrådet

1924 Konto utdanning og akt. fond

Sum Bankinnskudd og kontanter

SUM OMLøPSMIDLER

SUMEIEIIDELER

2050

EGENKAPITALOG GJELD

EGEIIKAPITAL

Annen egenkapital

Overført resultat

§um opptjent egenkapital

ST'MEGENKAPITAL

GJELI)

Leverandørqjeld

Sum kortsiktig gield

ST]MGJELD

2400

20 500,00

20 500,00

20 500,00

11 869,00

67 070,00

5 835,00

84 77 4,OO

3 000,00

1 000,00

6 000.00

10 000.00

41 572,86

331 548,19

5 '133,35

3 549.67

5134,26

386 938,33

48't 712,33

502 212,33

491 803,86

0,00

,t91 803,86

491 803,86

13172,25

13 772,25

13 772,25

0,00

0,00

0,00

0,00

-57 070,00
' 

0,00

-57 070,00

-3 000,00

-1 000,00

-6 000,00

-10 000,00

40114,75

2 460,72

4 849,43

-2 355,40

-1 197,78

43 871,72

-23 198,28

-23198,28

20 500,00

20 500,00

20 500,00

11 869,00

10 000,00

5 835,00

27 704,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81 687,61

334 008,91

9 982,78

1 ',194,21

3 936,48

430 810,05

458 514,05

47S 014,05

491 803,86

-22909,72

468 894,1 4

468 894,1 4

13 483,69

1 3 483,69

13 483,69

0,00

-22909,72

-?2 909,72

-22909,72

-288,56

-288,56

-288,56

Utarbeidet av: Side:: 1 Tid::13.33



Norsk M0nstedånde*lubb

SI]M EGEI\IKAPITAL OG GJELI)

Balanse - lBlbevegelse/UB
Periode:1-1212019 NOK

505 576,11

Dæo::12,O2,2020

-23198,28

Ljtateidet av: Side::2



S,E$tRX${gWgt{Sr\Xe"nS
Autoris ørt re6 ru fo ry sfø rers e fs fo ry

Org.nr. 957 433 669

2019

REVISJONSBERETNING TOR
Norsk Miinsterlånderklubb

Jeg har revidert årsregnskapet for Norsk Miinsterliinderklubb for regnskapsåret 2018, som
viser underskudd på kr. 22.909,72.
Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse.
Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av
regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av gruppens styre. Min oppgave er å
uttale meg om årsregnskapet og øwige forhold i henhold til god revisorplikt.

Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i
årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige
regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. Jeg

mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse.

Jeg mener at

o årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
klubbens økonomiske stilling 3l.desember 2019 og av resultatet og endringene i
egenkapitalen i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk.

. Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslag til dekning av
underskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Oslo, 14. februar2020

4,rc{,vr,*,øfu7
Anne-Grethe Sætrang

ØrøSgrveicn 17 Ø 0284 Os[o epost: agzrønø@ontine.no 9vlo6i[95 85 1i 99
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HÅRVITTKONTAKTEN . §AK STVREMøTE JANUAR 2O2A

ælza HåMltkontakten

Saksbeskrivelse Eva luering hå rviltkonta kt.
Det har gått for liten tid til å gi et godt nok

grunnlag til evaluering. S§ret Onsker å fortsette

med hårviltkontakt, revidere mandatet så det

tydeliggiøres at kontakten er opprettet av styret,

må jobbe tett opp mot styret. Hårviltkontakt er

ikke på valg men utpekt.

Styret ønsker å forlenge perioden et år for å få et

riktig beslutningsgrunnlag.



Utredning av NMLK sitt forhold til Kleiner Munsterlånder
internasjonal

På årsmøtet 5.3.2019 ble det vedtatt at påtroppende styre skal utrede konkrete

momenter rundt NMLK sitt medlemskap i KLMt, samt legge fram en begrunnet

anbefaling for neste års årsmøte. Et utvalg ble besluttet og arbeidet er i gang men

det gienstår noen åpne punkter som styret anser som viktig å få kartlagt på en

grundig måte. Se detaljer i statusrapporten nedenfor med hensyn til hva som bør

kartlegges.

Styret ber derfor årsm6te 33.2A2O om at perioden for utredningen forlenges fram
til neste års årsmøte.

Statusra pport pr 1O.februa r 2020.

Både vedtekter til KLMI og samarbeidsavtale mellom KLMI og FCI foreligger i

oversatt utgave til engelsk. KLMlsin hjemmeside kan sees i engelsk språkdrakt. All

kommunikasjon og møter foregår på tysk. Årsmøter avholdes annen hvert år. NMLK

er forpliktet til å sende årsrapport om sin virksomhet blant annet med info om sorn

antall medlemmer, kull osv.

Stemmegivning i saker på årsmøte avgjøres ved simpelt flertall, med unntak av

lovendringer der det kreves 2/3 flertall. Hvert enkelt medlemsland har en stemme,

uavhengig av antall medlemmer som landet representerer.

KLM-I sin kontakt for nordiske land har på forespørsel spilt inn følgende vurdering til
gruppen som arbeider med utredningen:

«KlM-l ble grunnlagt i 2006 for å fremme internasjonalt avlssamarbeid. Allerede den
gangen innså man viktigheten av å ha en stor og bred genetisk base av avlshunder
for å sikre sunne og gode jakthunder i fremtiden. Tanken var at alle

medlemslandene skulle nyte godt av en slik base av avlshunder gjennom utveksling
av avlsmateriale. Man innså imidlertid raskt at man trengte noen felles parametere

for å finne fram til de hundene som skulle inngå i en slik avlsbase, uansett hvilket
land de kommer fra. Dette er jo greit for den eksteriørmessige delen, siden alle

benfier samme standard stik den er definert i FCl. Å finne felles parametere for en

arbeidsprofil var derimot mye vanskeligere, siden kravene til denne varierer sterkt
fra land til land. Dette arbeidet mener jeg KIM-I fram til i dag ikke har lykkes med.

Tanken om å ha internasjonale prøver for å kunne ha et felles vurderingsgrunnlag er
i utgangspunktet god, men dagens system fungerer ikke etter hensikten. Det skyldes

etter min mening to ting; det ene er at prøvene i utgangspunktet ble definert for å

dekke behovene til noen av de dominerende landene, det andre at vi og de andre
nordiske landene ikke har vært på hugget og fått fram våre synspunkter i dette



arbeidet».

I lovene til KLMI står det uttrykkelig at KLMI skal fokusere på fundamentate og
internasjonale saker og skal respekere suvereniteten til NMLK i saker som hai egne
historiske røtter. slik NMLK vurderer det så er jakt og jaktut6velse I Norge definitivt
et slikt saksområde som både er kulturelt og historisliorankret, oe roiT.r.i rr"n
annen historisk bakgrunn i Norge sammenlignet med f.eks. Tyskland.
7'3 The lnternotional Association sholl support the oversight of the KtM breed in close
ond trustful cooperation with the notionol breed clubs. n snotiyocus on fundomentalond internotlonolissues and respect the sovereignty ond relotionsnips åf the notionol
breed clubs which hove their own porticuror hisioriior roots.
Videre, ifølge KLM{ kontakt person for Nordiske land, så er KIM-|ste*t interessert i
å fortsette det internasjonale arbeidet med flest mulig land. «Det er også flere land
som har uttrykt ønske om å bli medlemmer, blant.nnlt England og slivenia.
lmidlertid ser man nå at dagens system ikke fungerer, og at endrinler må til, ogplanen er å ta kontakt med de enkelte medlemsland for sammen å stake ut veien
videre' Ønsker man forandringer i KIM-|, er tiden nå og fram mot årsmøtet i oktober
neste år (2O2Ol gunstig for åfå dette til.»

filsynelatende erkjenner artså KLM-I at de heller ikke er fornØyd med måten
interesseorganisasjonen fungerer/ henger sammen på pr idag samt et ønske om å
få tilendringer.

NMLK har ikke vært aktivt med å fremme saker som er viktig for å støue uwikling av
rasen på de områder/ jaktformer som majoriteten av norske jegere er opptatt av. vi
kan ikke se at NMLK har fremmet saker i KLM-I idet hele tatt iden perioden vl har
vært medlem. KLM-I har heller ikke vært aktiv idlalogen med raseklubbene. De har
ikke vært proaktive iforhord til å ha diarog med NMLi og mangrer en formeil
struktur for å ha en slik dialog med medlemsklubben.. fla, foreløpige vurdering er at
NMIK ikke har hatt noen direkte nytte av medlemskapet i KLM-| så iangt.
vi har en oppfatning av at KLM'I virker mer fokusert på å «sementere» rasen i det
som var opprinnelsen og som sentrale medlemsland fortsatt er opptatt av, i stedet
for ahivt å bidra til en mer tilpasset raseutvikling der hensynet tit de ulike landsjakttradisjoner blir vektlagt.

videre er det for oss lorelopigutydelig om KLM-I har hatt dialog med rasklubben i
Tyskland om ny rasestandard uten at NMLK har vært hørt. Dette vil i så fall
representere et grovt overtramp i forhold til NMLK sin suverenitet i
raseforvaltningssaker her til lands.

Økonomisk representerer medlemskapet KtM-l ingen stor belastning for NMLK,
4.000 - 5.000 NoK.

sporsmålet er fortsatt åpent om NMLK skat benytte energi på/ være med på å få tir
endringer fra innsiden i KLM-I eller om viskal bakke ut nå}Det er liten tvilom at
endringer er nødvendig.

utmelding skJer med 12 måneders varset regnet fra slutten av det kalenderåret hvor



utmeldingen skier. I praksis vil det da si at NMLK kan r.isikere å være medlemmer i

ett år og ni måneder etter at klubben eventueh frtter et utmeldingnredtak på et
ordinært årsmøte i begynnelsen av mant måned.

i
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sAK TrL ÅnsnnørE FRA cHRsnAN BAKKE

Christin Bakke

Glasrudskogen 116

3535 Krøderen 17.12.2019

Avlsrådet Grosser Miinsterlånder

YlBiorn Larsen

Avlskriterier Grosser M0nsterlånder

På årcmøte l2AL7 ble det bestemt at som en prøveordning skulle det innføreg en ny
godkjenning på avlshunder for å få opp populasjonen på Grosser Munsterlånder.
AvlsgodkJent hvor alle krav tilJaktpremiering er flernet.

Jeg menEr denne nå bør flernes da det ikke har resultert i noen flere kull i de årene den har
vært.

Det var verdt forsøket, men siden det ikke har ført frem noen kull så mener Jeg det er best
for rasen at denne godkjenningen blir borte fra listen

Glasrudskogen 17.12.2019

Chrlstian Bakke
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Sak til årsmøtet fra avlsrådet Kleiner - Ektopisk ureter
Bakgrunn
På årsmøtet 2019 fikk avlsråd kleiner i oppgave å fortsette arbeidet med ektopisk ureter hos
rasen. Det var store usikkerheter rundt undersøkelsesmetode, særlig siden det allerede da
var kjent at enkelte hunder i Danmark fikk ny diagnose ved å sende bildene til Tyskland.

Det er generelt lite kunnskap om ektopisk ureter hos Kleiner Miinsterlånder, men det som
finnes av forskning på sykdommen i andre raser, tilsier at sykdommen har h6y arvegrad.
Raser som Entlebucher mountain dog og Briard er raser som har hatt utfordringer med
ektopisk ureter i Tyskland, men som ved fokusert avl og ultralydundersøkelser av blære og
urinveier har fått redusert forekomsten betraktelig på få år. Den norske raseklubben for
Briard kontaktet i 2013 veterinærhøgskolen angående mulighetene for å ta
ultralydundersøkelser av avlshunder, men ble da awist av Veterinærhøgskoten med svar at
de ikke foretok slike undersØkelser forebyggende.

Til nå er 25 hunder undersøkt for EU i Norge, hvorav 7 har fått påvist sykdommen. Samtlige
hunder er undersøkt med ultralyd, og tre av tilfellene med EU har tatt CT i etterkant for å
bekrefte diagnosen. Vi kjenner ikke til tilfeller i Norge der uttralydundersøketsen har gitt feil
diagnose. veterinæren som har undersøkt flertallet av hundene i Norge, har gitt
tilbakemelding om at hun opplever ultralydundersøkelsen som en sikker metode, men at
hun henviser videre til CT ved usikkerhet. Det er også flere veterinærer rundt om i landet
som har gjennomført undersøkelsen, og som gir de samme tilbakemeldingene.

I Tyskland er rundt 400 hunder testet, hvorav ca.7 % har fått påvist EU. Hundene testes
med ultralyd og alle avlshunder må være frifor EU. I Danmark må også alle avlshunder være
fri for EU, og det var i november 2019 undersøk 152 hunder, hvorav I hund har diagnosen
EU. I Danmark kan man teste hunden på nytt etter 6 mnd. (tilsvarende HD-undersøkelse), og
det er den siste diagnosen som er gjeldende. Flere danske hunder som i Danmark ble
diagnostisert med EU, har i ettertid fått sendt bildene til Tyskland for en ny vurdering og da
blitt fri. De arbeider med å finne ut hvorfor vurderingen i noen tilfeller er forskjellig. I både
Tyskland og Danmark tas blodprøver av hundene samtidig som ultralydundersøkelsen
giøres. Dette gjøres for å samle materiale for videre forskningsarbeid på sykdommen. Et
fremtidig mål er å kunne utelukke sykdommen gjennom en gentest.

En arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra avlsrådet og styret i NMLK har møtt
professor ved Veterinærhøgskolen (NMBU) Frode Lingaas for å se på hvordan vi kan arbeide
videre med dette. Basert på forskning på sykdommen hos andre raser bør vi være forsiktige
med å avle på hunder med EU og med EU i nær familie. vibør også fraråde
paringskombinasjoner der EU vises i linjer på begge sider, selv om begge foreldredyr er fri.
En mulig vei videre er at også vi skaffer blodprøver fra hunder med og uten EU for å kunne
bidra til å utvikle en gentest for sykdommen. En hund kan være bærer av sykdommen selv
om den blir diagnostisert fri, og rasen vil derfor ha stor nytte av en gentest som kan avsløre
bærerstatus av sykdommen. Dersom vi ønsker å gå videre med dette kan NMBU oppbevare
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blodprøver av underølcte hundertil bruk i forskning. Nye metoder og samarbeid med andre
land vil bidra til at vi kan finne gentester som klubben kan ha nytte av. NMLK oppfordrer alle
som undersøker hunden for EU til å samtldig ta en blodprøve av huhden som sendes til
Veterinærh0gskolen.

Forslag

' Vi fortsetter å anbefale å teste potensielte avlshunder med EU i nær familie.
Klubben fortsetter å st tte med inntil kr 15@ for undersokelsen. Undersøkende
veterinær sender resultatet av undersøkelsen tilavlsrådet. Samtidig som
ultralydundersøkelsen giores tas en blodprøve av hunden som undersøkende
veterinær sender til NMBU for oppbevaring, til bruk I forskning.

STYBETS lttlilSTlllltlG: Stwet stotter forslaret
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Sak til årsmøtet fra avlsrådet kleiner -

fustering av krav til avlsgodkjenning uten jaktpremie

Bakgrunn
Kleiner Miinsterlånder har en liten populasjon i Norge, og det er en utfordring å holde innavlsgraden i en

paring på et lavt nok nivå. Det er viktig for rasens helse og genetiske variasjon at vi har et bredt utvalg

avlshunder.

For å få avlsgodkjenning uten jaktpremiering er i dag kravet til jaktegenskaper som følger:

o Hunden må være startet minst 3 ganger på fuglehundprØve eller treningssamling hvorav minst

6n av startene må være en fuglehundprøve. På disse startene må den ha en
gjennomsnittskarakter på jaktlyst ikke mindre enn 3. Bedømmelse på treningssamling må være

gjort av en autorisert Fase 2-instrukør eller en jaktprØvedommer, og det skal benyttes samme

kriterier som på en jaktprøve. Det må dokumenteres at hunden tar stand for hønsefugl.

o Eller det må foreligge tilsvarende dokumentasjon fra jaktprøvefielttrening i Norden.

o Eller bestått VJP, HZP eller IMP-B eller tilsvarende avlsprøver i de land hvor dette gjennomføres.

Det er det første punktet i denne listen vi viljustere. Klubben ønsker at så mange som mulig stiller på

jaktprøver. Samtidig vil en uerfaren hund og/eller fører kunne få en dårlig jaktlystkarakter som deretter
vil være vanskelig å «veie opp» med senere starter. Vi ønsker ikke å lempe på kravet om jaktlyst over
gjennomsnittet for rasen, men ønsker å justere hvordan denne utregningen gjøres.

Forslag til justering av punkt 1 under faktegenskaper for Avlsgodkjenning
u/iaktpremiering:

o Hunden må være startet minst 3 ganger på fuglehundpr6ve eller treningssamling, hvorav minst

6n av startene må være en fuglehundprøve. På disse startene må den ha en

gjennomsnittskarakter på jaktlyst ikke mindre enn 3. Ved flere enn 3 starter, skal de 3 beste

karakterene tas med i utregningen av giennomsnittskarakter. Ved flere enn 6 starter, skal 2/3 av

karakterene tas med i utregningen av gjennomsnittskarakter. Bedømmelse på treningssamling
må være gjort av en autorisert Fase 2-instruktør eller en jaktprøvedommer, og det skal benyttes

samme kriterier som på en jaktprøve. Det må dokumenteres at hunden tar stand for hønsefugl.

SWRETS INNSTILLING: Stvret støtter forslaeet


