
 

 

ÅRSMØTE 
 

Norsk Münsterländer Klubb  
 

Mortens Kro, 2.etg.  

Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan,  

 

Mandag 4.mars 2013 - kl 18.30 

 

 Dagsorden: 
 

  · Godkjenning av innkalling og dagsorden  

  · Konstituering.  
   Valg av møteleder, referent,   

   2 representanter til å underskrive protokollen og tellekorps  

  · Godkjennelse av fullmakter  

  · Årsberetninger for 2012  

  · Regnskap for 2012  

  · Budsjett for 2013  

  · Innkomne forslag  
   Avlskriterier Kleiner og Grosser 

   Nye lovtekster 

  · Valg  

  · Utdeling gullmerke 
 

 

 

Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med blant annet premiering av årets hunder 2012  

informasjon om aktiviteter i 2013, samt andre aktuelle saker.  

 

Benytt anledningen til å ta opp saker som opptar deg. 

 

Styret håper på godt fremmøte, en aktiv generalforsamling  

og at mange vil benytte anledningen til å møte de nye tillitsvalgte. 

 

Det blir enkel bevertning. 

 

 

Vel møtt! 
 



STYRETS ÅRSBERETNING 2012 
Styret har bestått av følgende tillitsvalgte:  

 
 

 Leder:    Ove Myhre 

 Nestleder:   Berit Sletbakk Bruslett 

 Styremedlem:  Inger-Lise Øverby Ruud  

 Styremedlem:  Finn Arne Tellesholmen 

 Varamedlem:   Ellen H. Bergli 

 Varamedlem:  Ingvild Heier 

 AR Kleiner:   Birte Wold Myhre 

 AR Grosser:   Ernst Evensen 

 Jaktråd:   Eva Kulstadvik 

 Utstillingsråd:  Terje Leidland 

 

I tillegg: 

 

 Kasserer/sekretær:   Atle Johannesen/Reidar Folland overtok på sommeren 

 NMLK-red.Fuglehunden:  Bjørn Larsen 

 Web-redaktør:   Kristine Storå 

 KLM-I repr.:   Atle Johannesen/Pål Thoresen 

 

Ved utgangen av 2012 hadde klubben registrert 367 betalende medlemmer i NKK’s register(inkl.familiemedlemskap). 

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

dialog via telefon eller mail om den daglige driften.  

Arbeidet i styret har foregått i en hyggelig og god tone.  

Styremedlem Finn Arne Tellesholm har hatt som oppgave å rekruttere flere distriktskontakter samt å ha dialog med disse.  

Det er fremdeles ledige plasser som DK i enkelte områder, så frivillige som kan ta litt lokalt  

initiativ, ønskes.  

 

Klubben’s webside er ikke optimal slik vi ønsker at den skal være. NMLK har fått en webredaktør med stort engasjement 

og initiativ og som innehar kunnskaper om å lage en ny webside.  

NMLK har igangsatt arbeidet med å lage en ny websiden som kan bety mindre arbeid for de som jobber med registrering 

av resultatet etc. Samt bli  mer oversiktlig for våre medlemmer. 

 

I dette jubileumsåret har NMLK brukt noe mer midler enn normalt slik at det totale overskuddet er vesentlig mindre enn 

tidligere år. Viser til de separate årsmeldingene. 

 

Styret  valgte å legge  jubileumsfeiringen til sommersamlingen på Dovre.  

Jubileumsfeiringen ble i tillegg  markert betydelig under NM-skog på Malungen. 

Vi har i året som har gått fått premiert nye hunder og førere, og det har vært en positiv trend på alle type prøveformer.  

Viser til årsmeldingen fra avlsrådene og jaktrådet. 

  

Arbeidet med forslag til omorganisering av  Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) har tatt noe tid.  

Utad har klubben vært representert på møter i Raseklubbutvalget (RU), Felles avlsråd og årsmøter i FKF og  

NKK’s representantskapsmøte. NMLK  sitter også i styret i bladet Fuglehunden AS.  
 

KLM-I 

Det har vært en utbredt misforståelse om at NMLK ikke ville være representert på møte i 2012. 

Fakta er at den  daværende  norske KLM-I kontakt ikke hadde anledning til å møte.  

Ingen andre fra styret hadde anledning til å  ta på seg oppgaven.  
 

Styret så seg ikke tjent med å sende andre representanter. 

I etterkant har Pål Thoresen påtatt seg oppgaven med å representere NMLK i dette fora i 2013. 

 

NMLK takker avtroppende KLM-I kontakt Atle Johannesen. 

Styret takker de avtroppende tillitsvalgte for innsatsen i 2012 og ønsker det nye styret velkommen og lykke til for 2013. 

 

Styret takker også våre sponsorer Sportsman’s Pride - hundefor og bladet Jakt, for et aktivt og godt samarbeid i  

forbindelse med alle våre arrangementer. 

 
 

Ski, februar 2013 

 

Ove Myhre 

leder NMLK 



ÅRSMELDING AVLSRÅDET KLEINER MÜNSTERLÄNDER 2012 
 
Konstitusjon 
Rådet har bestått av Birte Wold Myhre (leder), Tor Suleng og Oddrun Runde. 

Tor Suleng har hatt ivaretatt rollen som raseinfomasjon/valpeformidler og kritikker til FH.  

Birte Wold Myhre har hatt ansvaret for godkjenning av avlshunder/parringer/statistikk/oppatering web./godkjenning  

valpeannonser web./oppdatering FH og planlegging av dommerkonferanse eksteriør som avholdes januar 2013..  

Birte Wold Myhre har møtt som avlsrådets representant på styremøtene, samt på møtene i Felles avlsråd (FA) 

forum for fuglehundrasene i FKF. 

 

Antall kull i 2012 
Det ble registrert 4 kull i Norge, med til sammen 26 valper, fordelt på 9 tisper og 17 hanner.  

Det ble importert 8 hunder til Norge i 2012 fordelt på 3 tisper og 5 hanner. 

Registrerte valper: 34. 

 

Avlsrådets viktigste saker 
Avlsrådet har arbeidet etter avlsplanen for 2007-2017, og har behandlet og godkjent 8 kull hvor valper etter disse  

forventes i 2013. Antall ikke godkjent parring: 1. I tillegg har avlsrådet godkjent 13 hunder,  

hvorav 4 hannhunder og 9 tisper. 9 av hundene ble godkjente for A-liste og 4 for B-liste.  

En A-liste tispe ble tatt ut av lista etter henvendelse fra eier og i samarbeid med vedkommende.  

Dette grunnet sykdom. 

 

Jaktprøver – jaktegenskaper  

 
 

Premiene er fordelt på 17 hunder. 

Oversikt:             

 

Tot.
star-
ter: 

Uk 
start 

AK 
start 

VK 
start: 

Ant. 
Premi-
er: 

1. 
Uk 

2. 
Uk 

3. 
UK 

1. 
AK 

2. 
Ak 

3. 
AK VK 

Høyfjell vinter (50): 113 55 47 11 14 2 1 4 2 4 1 0 

Høyfjell høst (51): 29 12 17 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Lavland (53) 36 15 16 5 5 0 0 1 0 0 3 1 

Skog (54) 60 0 48 10 12 0 0 0 2 5 4 1 

  238 82 128 26 33 2 1 5 4 10 9 2 

             

             

Fullkombinert har vi ikke oversikt over antall starter.  
Men premiene er:       

             

 

Tot.
star-
ter: 

Uk 
start 

AK 
start 

VK 
start: 

Ant. 
Premi-
er: 

1. 
Uk 

2. 
Uk 

3. 
UK 

1. 
AK 

2. 
Ak 

3. 
AK VK 

Fullkombinert (56) ?       5    1 2 2 0 

             

             

 
Tot.st
arter: 

Uk 
start 

AK 
start 

VK 
start: 

Ant. 
Premi-
er: 

1. 
Uk 

2. 
Uk 

3. 
UK 

1. 
AK 

2. 
Ak 

3. 
AK VK 

Utenlandske  
prøver ?       2 2             

             

    TOTALT 

Ant.Pre
mier 

1. 
Uk 

2. 
Uk 

3. 
UK 

1. 
AK 

2. 
Ak 

3. 
AK VK 

      40 4 1 5 5 12 11 2 

%premiering UK: 12 %            

%premiering AK: 18 %            



 

NM-skog 
 Det var fem  ekvipasjer som stilte på startstrekeken på NM-skog. 

 4 av dem gikk videre til semifinale og derfra ble en kvalifisert til finalen: 

 B-Frøya Eier/fører: Harald Bruflot. Dessverre ingen plassering på B-Frøya denne gangen 

 

NMLK stilte også  i år med lag under NM lag lavland.  
 Resultatet ble 8.plass. 

 Laget bestod av: 

 NO56410/09 B-Frøya. Eier/fører: Harald Bruflot 

 S28461/2008 N UCH Prästgårdens B-Lyng-Hauk. Eier/fører: Oddrun Runde 

 02244/02 N JCH NJ(K)CH N JCH Vardegløtts Dina. Eiere/fører: Anne og Pål Berge/Pål Berge 

 

DK14458/08 N JCH NJ(K)CH Blink har blitt Norsk jaktchampion og kan nå smykke seg 

med tittelen: 
 

N JCH NJ(K)CH N JCH Blink.  
Eier: Astrid Ellefsen  

 

23833/06 A-Lynna har blitt Norsk utstillingschampion og kan smykke seg med tittelen: 

 

N UCH A-Lynna.  
Eier: Tor Suleng 

 
Det ble utdelt 40 jaktpremier (8 i UK) fordelt på 17 forskjellige hunder:  
(nedenfor oversikt  er kopiert fra resultatbørsen og kan derfor mangle noen premier) 

 

 NO44019/11 KM C-Luna Eier/fører: Arnstein Kjøglum.  

 Premier: 1 x 1UK høyfjell vinter, 1 x 3UK høyfjell vinter 

 

 NO44021/11 Cara Eier/fører: Eva Kulstadvik 

 Premier: 1 x 2UK høyfjell vinter, 1 x 1.UK lavland (Sverige) 

 

 NO33551/11 Fugleleikens Pippi Eier/fører: John H. og Anette Ramsøe/John H. Ramsøe. 

 Premier: 1 x 3.UK høyfjell vinter 

 

 NO33553/11 Fugleleikens Hera  Eier/fører: Ole-Kristian Bergerud.  

 Premier: 1 x 3.UK lavland 

 

 SE49940/2010 Hedängens Kajax Eier/fører: Andree og John Dahlen. 

 Premier: 2 x 3UK høyfjell vinter, 3.AK Fullkombinert 

 

 NO40796/09 KM Sarek Eier/fører: Steinar Lagesen.  

 Premier: 1 x 2AK høyfjell vinter 

 

 DK14588/2006 KM NUCH N J(K)CH N JCH Blink Eier/fører: Astrid Ellefsen.  

 Premier: 2xVK finale høyfjell vinter, 2AK høyfjell vinter, 2.AK Fullkombinert, 1.AK Fullkombinert,  

       2.AK skog 

 

 23833/06 N UCH KM A-Lynna Eier/fører: Tor Suleng.  

 Premier: 2 x 1AK høyfjell vinter, 1 x 2.AK skog, Semifinale NM-skog 

 

 S28461/2008 NUCH NJ(K)CH Prästgårdens B-Lyng Hauk Eier/fører: Oddrun Runde.  

 Premier: 1 x 2AK høyfjell vinter , 1 x 2.AK fullkombinert 

 

 NO56410/09 B-Frøya Eier/fører: Harald Bruflot 

 Premier: 1 x 1.AK/NM-skog semifinale/NM-skog finale og 3. og 2. AK høyfjell vinter, 3.AK høyfjell høst, 

       2.AK skog 

 

 



 02245/02 Vardegløtts Dizzy Eier/fører: Kirsti og Vidar Engeset/Vidar Engeset.  

 Premier: 1 x 2.AK skog. 

 

 09461/08 Godlynnas Blenda Eier/fører: Kirsti og Vidar Engeset/Vidar Engeset.  

 Premier: 1 x 1.AK skog, 1 x 3.AK skog, 1 x 1VK m/CK NM-skog/ Semifinale NM-skog 

  

 NO42931/10 Bergtuns Cora Eier/fører: Sverre og Ellen H.Bergli/Sverre Bergli.  

 Premier: 1 x 2.AK skog, 1 x 3.AK lavland 

 

 15996/07 Fugleleikens Marte Eier/fører: Stig Ove Andersen.  

 Premier: 1 x 3.AK skog. 

  

 05122/07 Bergtuns A-Kira Eier/fører: Halvard og Anita Dreng.  

 Premier: 1 x 3.AK lavland, 1 x 3.AK fullkombinert 

 

 DK14364/2010 Gudenådalens Basse  Eier/fører: Anne Solhaug/Steinar Solhaug.  

 Premier: 1 x 3.AK skog 

 

 SE56214/2010 Hyltebäckens Kandis Eiere/fører: Vigdis og Terje Christensen.  

 Premier: 1 x 3.AK lavland 

  

 

 

 

Apportprøver  

 
 

 

Andre prøver. 

 
Ingen andre premieringer mottatt. 

 

           

Sted: 
Star-
tende 

Ant. 
UK 

Ant. 
AK 

Ant Pre-
mier 

1. 
Uk 

2. 
UK 

3. 
UK 

1. 
AK 

2. 
Ak 

3. 
AK 

Ikke  
pre-
mie 

Orkdal 260512 Ingen                     

NMLK 280512 15 10 5 13 2 2 0 7 0 2 2 

NWK Brevik 4 0 4 4 0 0 0 3 0 1 0 

NMLK Brevig 9 2 7 8 2 0 0 5 1 0 1 

Ørje 9.6.12 0                     

Askøy 10.6.12 0                     

Bråstein 16.6.12 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

Børja 21.6.12 10 2 8 8 0 1 1 2 4 0 2 

Svarstad 24.6.12 12 4 8 10 4 0 0 5 1 0 2 

Horve 8.7.12 4 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 

Mosjøen 8.7.12 0                     

Holleia 22.7.12 13 5 8 8 4 0 0 4 0 0 5 

Kirkenes 29.7.12 0                     

Rasen 29.7.12 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 

Troms 5.8.12 0                     

Østmarka 22.8.12 7 4 3 3 1 0 1 1 0 0 4 

            

Sum: 77 27 50 61 13 3 2 34 6 3 16 

            

%premiering AK: 86 %           

%premiering UK: 66 %           



 

Helse. 

 
I løpet av 2012 ble 51 hunder røntget for HD. Resultatet var at 46 hunder var Fri, og dette utgjør 90% av de  

røntgete hundene.  A/B = 46 hunder, C = 1 hunder, D = 4 hund, 6 hunder ble røntget for AD, alle 6 med status: A. 

 

En tispe er dokumentert med sykdommen hypotyrose. Et avkom etter denne er det tatt blodprøve av og avkommet  

er frisk og heller ikke bærer. Avlsrådet setter meget stor pris på et så godt samarbeide med eier av hundene. 

Om flere fra samme kull skal vurderes og godkjennes for avl, må det kreves dokumentasjon fra veterinær på at  

hundene er friske og ikke bærere av genet som gir denne sykdommen. 

 

Eksteriør 

 
(Tallene i parentes er for 2012 - til sammenligning) 

 

I løpet at 2012 (131) er 157 utstillingskritikker registrert i DogWeb. En økning på 26 fra i fjor. 

 

Av de 157 kritikkene fikk 91 (68) hunder premie Excellent eller bedre. Dette tilsvarer 58% (52%) av hundene.  

49 (51) hunder fikk premie Very Good og dette tilsvarer 33% (39%) av hundene. 15 (7) hunder fikk premie Good  

og dette tilsvarer 9% (5%) av hundene. 2 (2) hunder fikk premiegraden Sufficient og dette tilsvarer 1% (2%) av  

hundene, 0 hunder fikk 0.premie. 1 hund fikk KIP (kan ikke premieres). 

 

Slår en sammen de hundene som fikk premiegraden Very Good eller bedre så utgjør det 90% (92%) av de hundene 

som ble stilt i 2012. Avlsrådet kan bare konstatere at rasen fortsatt holder en eksteriørmessig høy standard. 

 

Det ble delt ut 54 (42) CK/CERT, 8 (8) CACIB/RES.CACIB. 

 

Annet. 

 
Det har vært stor deltakelse på prøver og utstillinger også i 2012, og dette setter avlsrådet meget stor pris på. Dette er 

viktig for å få inn mest mulig informasjon om hundene, slik at vi kan hente ut informasjon også fra indekser til bruk i 

avlsarbeidet. Avlsrådet vil takke alle dere som har deltatt på utstillinger, prøver og samlinger. Vi vil som tidligere opp-

fordre dere til å sende kopi av kritikker til avlsrådet så vi får et best mulig grunnlag for å registrere resultatene. 

 

Avlsrådet utarbeidet høsten 2012 to type skjemaer til bruk for våre medlemmer.  

Disse skal brukes ved 

a) søker om godkjent avlshund og  

b) søke om godkjenning av paring. 

Dette ble gjort for å gjøre arbeidet lettere og likt for medlemmene samt ved utarbeidelse av presentasjon av de god-

kjente avlshundene. De er allerede tatt i bruk. 

 

Rådet har også utarbeidet et nytt rasekomependie som ble godkjent av NKK v/Standardkomiteen i oktober 2012. 

Kompendiene skal deles ut til dommere ifbm. dommerkonferansen eksteriør i januar 2013 og samtidig gjennomgås 

der. 

 

I samarbeid med webredaktør er det utarbeidet ny type presentasjon av avlshundene.  

Det er lagt ned mye arbeid i dette da manglende resultater må letes etter og alt må registreres manuelt.  

Men, vi mener resultatet av presentasjonen har blitt av en høyere kvalitet enn tidligere presentasjoner. 

 

Avlsrådet gratulerer med flotte resultater i året som har gått, og håper på et godt samarbeid med medlemmene og opp-

drettere i året som kommer. 

 

Birte Wold Myhre er på valg. Tor Suleng og Oddrun Runde er ikke på valg denne perioden. 

 

 

LYKKE TIL I 2013! 

 

 Birte Wold Myhre         Tor Suleng         Oddrun Runde  



 

ÅRETS KLEINER MÜNSTERLÄNDER 2012 
 

 

Årets Kleiner Münsterländer Totalt 
 

DK14458/2006 N UCH N J(K)CH N JCH Blink 200 p. 

 (1x1.AK FK, 1x2.AK FK, 2x2.AK, 2xVK finale) 

Eier: Astrid Ellefsen 

 

Årets Kleiner Münsterländer Skog 
 

09461/08 Godlynnas Blenda 165 p. 
 (1x1.AK, 1x3.AK, 1pr.m/CK kval.NM skog, semifinale NM skog) 

Eier: Kirsti og Vidar Engeset 

 

Årets Kleiner Münsterländer Høyfjell 
 

23833/06 N UCH A-Lynna 80 p. 
 (2x1.AK) 

Eier: Tor Suleng 

 

Årets Kleiner Münsterländer Unghund 
 

NO44019/11 C-Luna 75 p. 
 (2x1.UK, 1x3.UK) 

Eier: Arnstein Kjøglum 

 

Årets Kleiner Münsterländer AK apport 
 

S28461/2008 N UCH N J(K)CH Prästgårdens B-Lyng-Hauk  90 p. 
(3 x 1. AK apport) 

Eier: Oddrun Runde 

 

Årets Kleiner Münsterländer UK apport 
 

DK05980/2011 Fuglevangs Meisk 58 p. 
(3 x 1.UK apport) 

Eier: Glenn Slettvoll 

 

Årets Kleiner Münsterländer AK Samlekombinert 

 

23833/06 N UCH A-Lynna 107 p. 
 (1.AK samlekombinert) 

Eier: Tor Suleng 

 

Årets Kleiner Münsterländer UK Samlekombinert 

 

NO44021/11 Cara 60 p. 
(1.UK apport/2.UK høyfjell) 

Eier: Eva Kulstadvik 

 

Årets Kleiner Münsterländer Utstilling 

 

15121/08 Bergtuns B-Frøya 235 p. 
(3 x Excellent, 3 x BKK, 3 x CK/CERT, 2x CACIB,  

Eier: Terje Leidland 

 



Årsberetning fra avlsrådet Grosser Münsterländer 2012 
 

 

Avlsrådet har i år 2012 bestått av Ernst Evensen (leder) Elisabeth Larsen og Christian Bakke (valpeformidler) 

Ernst Evensen har møtt på styremøtene. 
 

Avlsrådet sine saker i år har vært godkjenning av avlstispe, utarbeide kompendium for dommerkonferansen som skal 

være i januar samt utarbeide nye regler for avlsgodkjenning slik at vi får en A og en B-liste 
 

Avl: 
 

Det er født et kull i Norge i 2012. NV-09 Frigg av Hundremeterskogen N09093/07 ble paret med S18253/2009 

Vassfjärdens Balder, noe som resulterte i et kull på 14 valper. 2 tisper og 12 hanner. 

Det har i år ikke blitt importert noen individer som er registrert av avlsrådet. 
 

Vi har i år fått 1 ny godkjente avlstispe. NV-09 Frigg av Hundremeterskogen 09093/07  

Status på godkjente hunder pr 01.01.13 er 2 hanner og 2 tisper.  

Dette er 1 hanne mindre enn sist år. Hannen gikk ut av listen pga høy alder. 

 

Helse:  
 

Det er HD røntget 5 hunder. Resultatene er 5x A 

Det er 4 hunder som er AD røntget med resultatet 4xA 

2 hunder har blitt øyelyst og begge med diagnosen Intet påvist. 

 

Jaktprøver: 

 

Det har også i 2012 blitt stilt 4 hunder på feltprøver. Det har vært 17 starter som er en nedgang på 5 fra 2011.  

Dette utgjør en premieprosent på litt over 29 %. Gjennomsnittlig jaktlyst for alle startene er 4,23. 

  

Grosser Münsterländer har oppnådd følgende jaktprøvepremieringer: 

 

LOF203 NJ(K)CH Era des Grandes Vorachyres  
Eier/Fører: Christian Bakke   

Premier:1x1 AK høyfjell vinter, 2 AK skog.2 AK fullkombinert skog, 1 pr. kvalik NM skog/CK.   

1 pr NM skog semi 

 

09093/07 NV-09 Frigg av Hundremeterskogen  
Eier/Fører: Line Ørmen.  

Premie 1x3 pr ÖKL felt lavland  (Sverige).  

 

LOF203 NJ(K)CH Era des Grandes Vorachyres er tildelt tittelen NJ(K)CH som første Grosser Münsterländer 
 

Hun er også som første den eneste  Grosser Münsterländer som har vært kvalifisert til NM-skog, 

der hun kom helt til finalen. 

 

Apportprøver: 
 

6 Grossere har stilt på apportprøver i 2012. Det har vært 11 starter.  

Dette har resultert i 4x0 premie, 3x3 premie. 1x2 premie og 3x1 premie samt ett ”medlemskap” i 130 poeng klubben  

 
Utstillinger: 
 

 7 hunder har vært på utstilling. 

 1x VG.JK 

 2 x EXC. JK 

 1xVG. UK 

 2x VG.BK 

 3x EXC.AK 

 1xEXC.BK 

 4xCK 

 1xCert 

 

 

Ernst Evensen  Elisabeth Larsen  Christian Bakke 



 

Årets Grosser Münsterländer 2012 

 

 
Årets Grosser Münsterländer UK apport 2012 

 

Vassfjärden's Danja - SE19389/2011 12 p 
(1x3UK apport) 

Eier Ernst Evensen 

 

 

Årets Grosser Münsterländer Totalt 2012 
 

LOF203 Era Des Grandes Vorachyres 290 p 
(1 AK høyfjell vinter/ 2AK fullkombinert. 1.VK m CK NM-skog kvalifisering.  

1.VK NM-Skog semifinale. NM-Skog finale.+2 AK skog) 

Eier: Christian Bakke 

 

 

Årets Grosser Münsterländer Skog 2012 
 

LOF203 Era Des Grandes Vorachyres 250 p 
(2. AK fullkombinert. 1.VK m CK NM-skog kvalifisering.  

1.VK NM-Skog semifinale. NM-Skog finale+2 AK skog) 

Eier: Christian Bakke 

 

 

Årets Grosser Münsterländer AK Høyfjell 2012 
 

LOF203 Era Des Grandes Vorachyres 40 p 
(1x1 AK Høyfjell vinter) 

Eier: Christian Bakke 

 

 

Årets Grosser Münsterländer AK apport 2012 
 

LOF203 Era Des Grandes Vorachyres  79 p 
(2x1 og 1x3 AK apport) 

Eier: Christian Bakke 

 

 

Årets Grosser Münsterländer AK Samlekombinert 2012 
 

LOF203 Era Des Grandes Vorachyres 459 p 
(2x1+1x3 AK apport. 1.pr.NM-skog m/CK, 1.pr.NM-skog semifinale. 1AK høyfjell vinter) 

Eier: Christian Bakke 

 

 

Årets Grosser Münsterländer Utstilling 2012 
 

LOF203 Era Des Grandes Vorachyres 105 p 
(2xVG. jaktpremiert inneværende år .) 

Eier: Christian Bakke 



Årsrapport 2012 fra utsillingsrådet  
 

 

 

I år har utstillingsrådet vært ansvarlig for følgende aktiviteter: 

 

Villmarksmessen som i år ble arrangert den 12.-15.april på Lillestrøm.  

Standen var godt besøkt av mennesker som ikke kjente våre hunder fra før , og fikk sitt første møte med rasene på messa.  

Det var stor interesse også fra erfarne jegere som har benyttet andre raser før. 

På disse fire dagene ble det  arrangert uhøytidlig apportkonkurranser med Bjørn Larsen i spissen, valpeshow og  

dressurkurs, som virket meget populært blant publikum. 

Vi sitter igjen med et godt inntrykk av messa og føler at klubben/hunderasene ble presentert på en representativ måte. 

 

Fellesutstillingen arrangert på Øvrevoll travbanen på Jar for første og antagelig siste gang den. 

Totalt var det påmeldt opp mot 300 fuglehunder i år, noe som er en hyggelig oppgang ift. foregående år!! 

2 grossere og 28 kleinere stilte på utstillingen og spesielt morsomt er det at det er mange juniorer og unghunder som stil-

ler på utstillinger, samt at det er et økende antall fra år til år i brukshundklassen. 

NMLK var så heldig å få tak i Christen Lang som dommer.Bedømmingen ble gjort åpen, slik at de mange interesserte 

tilskuere fikk et innblikk i Lang`s vurderinger av våre hunder.  

Det var nok mange som fikk seg an aha opplevelse da…. 

Rådet vil gratulere  BIR Irmüns Barespør 

Dommer Christen Lang var veldig fornøyd med arrangementet og hjelpere i ringen: Inger Lise Ruud, Jessica Endresen og 

Siri Sætrang. Tusen takk også til Berit Brusletto som håndterte kaffetraktere i kiosken og Arne Sætrang som bistod som 

parkeringsvakt. 

 

Til tross for noen ”ad-hoc” løsninger grunnet  forviklinger med utleier,  ble det et meget vellykket arrangement!!  

Håper å se mange nye og gamle på utstillinger fremover, og ikke minst neste års Fellesutstilling! 

 

 

 

 

40års Jubileum på Toftemo 

 
 

98 var påmeldt arrangement hvor følgende aktiviteter var tilbudt: 

 

Skytekonkurranse som var savnet i fjor var tilbake på programmet og 30 deltok i mesterskapet.   

Dovre jeger og fisk stilt opp som vanlig og det oppfordres flere til å  deltar på dette uformelle konkurranse. 

 

Apport var gjennomført profesjonelt av våre erfarne dommere samt vår eminente fase 2 instruktører.  

Det var mange unghunder som deltok samt flere deltagere som aldri hadde vært på apport prøve før. 

 

Jubileums middag i Toftemo’s storsal var velsmakende Et interessant og lærerikt jubileumstale var gitt av Birte Myhre.  

 

Utstillingen med Birte Myhre som dommer og Inger Lise som ringsekretær hadde besøk av 30 hunder.   

 

Rådet  gratulerer         BIS Prestgårdens Hauk til Odrunn Runde  og BIM Lynna til Tor Suleng. 

 

Vi vil takke alle som har bidratt til arrangementer og vet godt at uten dere vil de har vært vanskelig å gjennomføre. 

Andrée og Terje trekker seg i fra rådet, vi takker for oss det har vært lærerikt, gøy og til tider hektisk.  

 

Vi ønsker lykke til de som overtar stafettpinnen.  

 

Utstillingsrådet 

Andrée Dahlen og Terje Leidland 

 



ÅRSMELDING JAKTRÅDET NMLK 2012 
 
Konstitusjon 
 

Rådet har bestått av Tor-Erik Becher, Odd Kristensen og Eva Kulstadvik (leder). Dessverre ble Odd Kristensen alvor-

lig syk og gikk bort i juni og NMLK og jaktrådet mistet en engasjert, positiv og dyktig hundemann. 

 

Vintersamling 
 

Jaktrådet avholdt vintersamling på Vasetdansen 17.-19. februar. Eva og Carl-Fredrik var på vegne av jaktrådet ansvar-

lig for arrangementet. Det deltok 14 hunder på samlingen og til felles middag lørdag kveld var det samlet 21 personer.  

Nytt av året var at det ble kåret en klubbmester og dette ble Hans Arne Pettersen med Vingulmarks Etna. Instruktører 

var Eva, Carl-Fredrik, Harald Bruflot og Dag Inge Bruflot.  Arrangementet gikk med et overskudd på 1.897,-. 

 

Apportprøvekurs og apportprøve Sørli 
 

Bjørn Larsen har lagd tradisjon med å arrangere apportprøvekurs og apportprøve på Perskula. Men området er ikke 

lengre tilgjelgelig og arrangementet ble flyttet til Sørli i Modum kommune, som er en svært god erstatning. Det var 15 

deltakere på apportprøvekurset og 3 instruktører, Vidar Engeset, Arild W. Hansen og Bjørn Larsen. På prøven stilte 

totalt 25 hunder til start og det ble delt ut 15 x 1. pr., 4 x 2. pr. og 3 x 3. pr., det ble en premieprosent på 88.  15 av prø-

vedeltakerne var kursdeltakerne fra apportprøvekurset og det var gledelig at 12 av disse lyktes med å få premie på 

apportprøven. Arrangementet gikk med et overskudd på 7.295,92 

 

Apportprøve Brevig 
 

Jaktrådet avholdt apportprøve på Brevig første søndag i juni. Eva var ansvarlig for arrangementet. Dommere var Kjell 

Larsen, Arild W. Hansen, Bergthor Antonsson. Det var 15 deltakende hunder. Det ble 10 x 1.pr., 3 x 2. pr. og 1 x 3. 

pr., noe som utgjør en premieprosent på 93 %. Arrangementet gikk med overskudd på kr. 92,56. 

 

Ervalla - lavlandssamling. 
 

DK Oslo og omegn/jaktrådet har hatt tradisjon med å avholde avholde lavlandstrening på Dylta. I år var arrangmentet 

flyttet til Ervalla og det var kommet nye regler for å søke godkjenning av arrangmentet. Med avslag og lang saksbe-

handlingstid fikk vi ikke promotert arrangementet i god tid og det ble derfor færre påmeldte enn vanlig. Det deltok 7 

deltakere og med 3 instruktører, Ingrid fra Ervalla, Pål Thoresen og Eva Kulstadvik og dette gjorde at deltakerene fikk 

god oppfølging. Arrangementet gikk med et underskudd på -2682,40. 

 

Høstsamling fjell/skog 
 

Jaktrådet avholdt høstsamling på Vasetdansen 18.-19. August. Bjørn Larsen var ansvarlig for arrangementet. Instruk-

tører var Bjørn Larsen, Eva Kulstadvik, Carl-Fredrik Grünert og Harald Bruflot. Det ble delt inn i tre partier hver dag, 

hvorav to gikk på fjellet og ett i skogen. Klubbmester ble Vindfinns Auris til Gidske Houge/Tom Jacobsen. Arrange-

mentet gikk med et underskudd på -1928,-. 

 

Stangeprøven og NM Skog 

 

NM skog ble arrangert 28. – 30. september på Stange, med Malungen gjestegård som sekretariat. NM komiteen besto 

av: Bjørn Larsen, Atle Johannesen, Ernst Evensen, Tore Chr. Røed, Tor-Erik Becher,  Roar Hansen og Eva Kulstad-

vik. Tove Hansen ble rekvirert inn i komiteen under arrangmentet. NM-komiteen har jobbet et helt år med å forberede 

arrangementet og den store utfordringen var å klare å skaffe nok dommere. Det ble sendt ut over 300 invitasjoner og 

dommerkabalen gikk ikke opp før ett par dager før prøven startet. Men alt ordnet seg til slutt og alle som var påmeldt 

og møtte frem fikk plass. 

 

Det stilte 63 hunder til start i kvalifiseringen, 32 i semifinalen og 17 i finalen. 

I kvalifiseringen ble det delt ut en. 3 pr., to 2. pr. og seks 1. pr., totalt 9 premier. To hunder ble tildelt CK og begge var 

münstere; GM Era Des Grandes Vorachyres/Christian Bakke og KM Godlynnas Blenda/Vidar Engeset. 

I semifinalen ble det delt ut en 2. pr. og fem 1. pr., totalt seks premier, hvorav to med CK. Det var en premiert münster 

i semifinalen og det var GM Era Des Grandes Vorachyres/Christian Bakke med 1. pr. 

I finalen ble det delt ut to premier. ES Storbakkens Punky/Stig Håvard Hansen ble nr. 2 i finalen og Norgesmester ble 

IS Furunakkens Nikita/Arnstein Haugen. Det stilte to münstere i finalen, GM Era Des Grandes Vorachyres/Christian 

Bakke og B-Frøya/Harald Bruflot men ingen av de ble premierte. 

 

Det ble arrangert ordinær skogsfuglprøve lørdag og søndag. Det stilte 33 hunder til sammen på disse to dagene og det 

ble utdelt 3 premier, to 2. pr. og en 1. pr. Av münsterne var det KM A-Lynna som ble premiert med 2. AK. 



 

Det ble arrangert fullkombinertprøve på søndagen og det stilte seks hunder til start og det ble utdelt to premier. Det var 

KM A-Kira/Hallvard Dreng som kom inn med innstilling til 3. AK fra felt og forsvarte denne tittelen på apportgrenene 

og ble tildelt 3. AK fullkombinert, og det var Prästgårdens B-Lyng-Hauk/Oddrun Runde som kom inn med innstilling 

til 1. pr. fra felt og med 2. pr. på apportgrenene fikk han tildelt 2. AK fullkombinert. Bergtuns kennel hadde gitt en 

vandrepokal som går til beste hund på NMLK’s fullkombinertprøver og denne vant Prästgårdens B-Lyng-Hauk med 

Oddrun Runde som fører. Denne må vinnes 3 ganger av samme fører (uavhengig av rase) for å vinnes til odel og eie. 

 

Totalt gjennom arrangementet var det 151 starter og 22 premieringer. Dette gir en premieprosent på 15%, noe vi må si 

oss fornøyd med i et år hvor skogsfuglbestanden er lav. 

 

NMLK starter i februar et NM-lotteri med flotte gevinster (garmin hundepeiler, villsvinjakt, fasanjakt, gavekort maga-

sinet m.m.), og det ble solgt lodd for kr. 49.260. Arrangementet totalt sett gikk, takket være NM-lotteriet, med et over-

skudd på kr. 28.861,50. 
 

Jaktrådet takker sponsorer, dommere, kjentmenn, NM-komitee, frivillige hjelpere m.fl. for en flott innsats for å få 

gjennomført NM skog 2012. Det innkom ingen klager under arrangementet og prøvene har blitt anerkjent av NKK og 

jaktrådet har fått gode tilbakemeldinger på arrangementet. 

 

 

Klubbmesterskap lavland Tjølling 
 

Klubbmesterskapet lavland ble avholdt i Tjølling JFF sine terrenger i Tjølling 3. november. Det deltok 29 hunder. 

Instruktører/dommere var Pål Berge, Astrid W. Ellefsen, Bjørn Larsen og Eva Kulstadvik. Lokkebergets Giggs for-

svarte tittelen fra i fjor og ble klubbmester i år også med Thomas Hammerstad som fører. Giggs fremviste to flotte 

fuglearbeider. I UK var det dessverre ingen av hundene som kom i fugl men A-Maggi med Tor-Erik Becher som fører 

ble kåret til dagens beste søker og klubbmester i UK. Arrangementet gikk med kr. -2.242 i underskudd. 

 

 

Øvrige aktiviteter : 
 

Pål Berge og Eva Kulstadvik har gjennomført et dressurkurs i Drammen. Carl-Fredrik Grünert og Andreè Dahlen har 

avholdt treningskvelder i Asker/Hokksund og Andreas Hervig har avholdt treningskvelder i Fredrikstad. 
 

 

 

Jaktrådets betraktninger 
 

Jaktrådet er godt fornøyd med de arrangementene som er avholdt i 2012. Det har vært god deltakelse og mange gode 

tilbakemeldinger i etterkant. Arrangementene har også gitt et godt overskudd inn til klubben.   

Styret i NMLK har besluttet som en prøveordning at vintersamling høyfjell og høstsamling høyfjell skal være klubb-

mesterskap i 2012, i tillegg til klubbmesterskapet på lavland.  

I 2013 vil vi gå tilbake til at det er kun på lavland det vil bli kåret klubbmestere da vi ser at deltakerne har større fokus 

på trening enn konkurransen på helgesamlingene. 

 

 

Jaktrådet ønsker å takke NM-komiteen, instruktører, dommere og frivillige hjelpere som har bidratt til at NMLK som 

er en liten klubb kan holde så høyt aktivitetsnivå som vi har hatt i 2012. Tusen takk! 

 

 

 

Jaktrådet ønsker velkommen til jaktrådets arrangementer i 

2013! 
  

 

Tor-Erik Becher         Eva Kulstadvik   



 

         

         

   NORSK  MÜNSTERLÄNDER KLUBB  RESULTATREGNSKAP  2012 

         

Noter DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER  2012  2011 

 Medlemskontingenter     156 875,00    154 900,00  

 Sponsor/Stønad - inntekter       31 905,00        3 670,00  

 Loddsalg Stevner - Arr         66 843,00        2 820,00  

 Momsrefusjon 2011       12 206,00      11 217,00  

 Ikke hevet refusjoner fra arrangement   1 738,00          960,00  

Note 1 Arrang./utstillinger/prøver/samlinger    204 800,00    207 297,00  

 Salg av klubbartikler         4 200,00                 -    

 Andre Driftsinntekter         4 378,00    

 SUM  DRIFTSINNTEKTER    482 945,00    380 864,00  

         

 Samarbeidsavgift  til FKF         5 835,00        5 895,00  

 Fuglehunden opplag       49 533,00      54 900,00  

Note 1 Arrang./utstillinger/prøver/samlinger/    282 119,35    155 582,57  

 Premier og salgsartikler       22 779,00      48 400,00  

 NM lag lavland         3 681,00        2 801,00  

Note 2 Inventar og utstyr       10 661,00      25 539,00  

 Bank          2 111,50        3 813,00  

Note 3 Godtgjøring og refusjon       14 067,00      17 045,62  

Note 4 Administrasjon       27 235,44      27 214,92  

 Kurs Fase 1 / 2         4 495,00        4 500,00  

 Støtte VM Serbia         2 500,00        5 000,00  

Note 5 It kostnader          5 641,14        8 901,73  

 SUM  DRIFTSKOSTNADER    430 658,43    359 592,84  

         

 DRIFTSRESULTAT       52 286,57      21 271,16  

 Renteinntekter            397,59           305,92  

 ÅRETS  RESULTAT          52 684,16       21 577,08  

         

         

         BALANSE PR 31.12 2012   2011 

 Beholdning salgsartikler       16 522,50      25 122,50  

 Beholdning premier         10 020,31        9 607,00  

 Diverse utstyr til arrangement (apportvilt/skjema)      1 650,00        2 350,00  

 Tilhenger                   -          3 330,00  

 SUM VARE/PREMIE- BEHOLDNING      28 192,81      40 409,50  

         

 SUM FORDRINGER, debitorer og forskuddsbet.    

         

 Aktivitets- og opplæringsfond      18 653,62      18 634,99  

 DNB kontoer (drift, jaktråd, utstillingsråd)    303 863,03    236 571,20  

 Aksjer AS Fuglehunden       20 500,00      20 500,00  

 SUM KONTANTER, BANK & AKSJER    343 016,65    275 706,19  

         

 SUM OMLØPSMIDLER        371 209,46     316 115,69  

         

 Egenkapital  01.01.2011     318 524,56    284 544,52  

 Resultat 2012       52 684,90      21 577,08  

 SUM EGENKAPITAL     371 209,46    306 121,60  

         

 Kreditorer (Klubbmesteskap)                 -          5 450,00  

 Samarbeidsavgift FKF 2011                 -          5 835,00  

 Medlemskontingent neste år                 -                   -    

 SUM KORTSIKTIG GJELD                  -        11 285,00  

         

 Justeringer                   -            (190,91) 

         

 SUM  GJELD  OG  EGENKAPITAL      371 209,46     317 215,69  



         

         

         

 NOTER TIL REGNSKAPET           
         

Note 1 Diverse arrangementer   Inntekt    Utgift    Resultat  
 Vintersamling     25 300,00      23 403,00        1 897,00  

 Dressurkurs Drammen     14 900,00        9 275,00        5 625,00  
 Brevigprøven        5 395,00        5 602,44          -207,44  
 Villmarksmessen          600,00        2 914,00       -2 314,00  
 Høstsamling      10 100,00      11 828,00       -1 728,00  
 Dylta  / Ervalla     23 400,00      25 389,40       -1 989,40  
 Stangeprøven   116 651,00      94 879,60      21 771,40  
 Malungen (Dovre)     61 044,00      67 871,73       -6 827,73  
 Sørli      25 610,00      16 459,08        9 150,92  
 Klubbmesterskapet     11 000,00      12 379,00       -1 379,00  
         

 Resultat diverse arrangement           23 998,75  

         

Note 2 Inventar og utstyr        

 6540 Inventar      3 296,00 
 6560 Rekvisita/Verktøy/Matriell    7 365,00 

         

 Sum inventar og utstyr              10 661,00  

         

Note 3 Godtgjøring og refusjon       

 5280 Godtgjøring Sekretær    4 000,00 
 5281 Godtgjøring Kasserer    4 000,00 
 5282 Godtgjøring Fuglhunden Redaktør   3 000,00 
 5283 Godtgjøring WEB Redaktør    1 000,00 
 5290 Refusjon Andre Utgifter    -568,00 
 5500 Annen kostnadsgodtgjørelse    2 635,00 

         

 Sum godtgjøring og refusjon            14 067,00  

         

Note 4 Administrasjon       

 6010 Avskrivning på transportmidler    3 330,00 
 6300 Leie lokaler      6 370,00 
 6800 Kontorrekvisita     683,00 
 6822 Konsulenttjenester    1 146,00 
 6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende   1 714,00 
 6890 Adm Kostnad     3 260,89 
 6940 Porto      1 957,60 
 7410 Medlemskontingent    591,27 
 7460 MedlemsAvgift KlM-I    2 882,68 
 7700 Styre og bedriftsforsamlingsmøter   5 300,00 

         

 Sum administrasjon              27 235,44  

         

Note 5 It-kostnader         

 6810 Data/EDB Kostnad    1 233,75 
 6811 WebUtvikling      4 027,50 
 6821 Dogbase      379,89 
         

 Sum It-kostnader                 5 641,14  

         

         

         

         

         

         

         



 

        

  NORSK  MÜNSTERLÄNDER KLUBB BUDSJETT 2013 

        

 Inntekter       

 Medlemskoningenter   158 000,00   

 Andre inntekter(loddsalg etc)  2 500,00   

 Arrang./utstillinger/prøver/samlinger  30 000,00   

 Momsrefusjon 2012   10 000,00   

 Sponsor/Stønad - inntekter   4 000,00   

 SUM Inntekter   204 500,00   

        

        

        

        

 Utgifter       

 Samarbeisavgift FKF   5 800,00   

 Fuglehunden opplag   50 000,00   

 Innkjøp premier   10 000,00   

 Innkjøp utstyr   5 000,00   

 Innkjøp klubbartikler   25 000,00   

 Inventar og utstyr   10 000,00   

 NM Lavland    3 000,00   

 Årsmøte KLM-I   4 000,00   

 Porto/Gebyrer   3 000,00   

 Administrasjon   30 000,00   

 It kostnader    6 000,00   

 Instruktørkurs   12 000,00   

 Jubileums kostnader   60 000,00   

 SUM Utgifter   223 800,00   

        

        

  Forventet resultat     -19 300,00     

        

        

        

        

        





Avlskriterier Grosser Münsterländer 
Avlskriterier 2013-2023 

 
Dagens avlskriterier ønskes erstattet av to lister over godkjente avlshunder.  

Det stilles de samme kravene til hundene på begge listene, med unntak av jaktpremiering.  

Helse, gemytt og eksteriør er det samme, og de samme kravene gjelder for begge kjønn. 

 

 

 

Kriterier til godkjente avlshunder liste A - Jaktpremierte:  

 
 Helse: 

  Hd-røntget med status fri A eller B. 
  Være klinisk frisk. 
 

 Eksteriør: 
 

  Minimum 2xExcellent/Very Good UK eller 2xGood AK for forskjellige dommere. 
 

 Gemytt: 
 

  Kritikker fra utstillinger eller jaktprøver må ikke inneholde negative bemerkninger om gemytt. 

 

 Jaktegenskaper: 
 

  Hunden må være premiert på fuglehundprøve (skog, lavland eller fjell) i Norden. 
 

 

 

 

Kriterier til godkjente avlshunder liste B - Ikke jaktpremierte:  

 

 Alder:  

 

  Under 5 år ved godkjenning 

 Helse: 

 

  Hd-røntget med status fri A eller B. 
  Være klinisk frisk 

 Eksteriør: 

 

  2xExcellent/Very Good UK eller 2xGood AK for forskjellige dommere. 
 

 Gemytt: 

 

  Kritikker fra utstillinger eller jaktprøver må ikke inneholde negative bemerkninger om gemytt. 

 

 Jaktegenskaper: 

 

  Hunden må være startet minst 3 ganger på fuglehundprøve eller treningssamling, hvorav en av 

  startene må være på en  fuglehundprøve. På disse startene må den ha gjennomsnittskarakter på 

  jaktlyst (fart og stil) på minst 3,0. Bedømmelse på treningssamling må være gjort av en  

  autorisert Fase 2 instruktør eller en jakt prøvedommer, og det skal benyttes samme kriterier 

  som på en jaktprøve.  

  Det må dokumenteres at hunden tar stand for vill hønsefugl. 



Øvrig - gjelder samme for liste A og B 

 

Hunden må være id-merket og registrert i NKK 

 

Eier må være bosatt i Norge 

 

Avlsrådet skal godkjenne hver enkelt parring, og ikke bare hvert enkelt avlsdyr. 

 

Parringens innavlsprosent får ikke overstige 6,25% 

 

En avlshund bør ikke ha mer enn maksimalt 3 kull eller ca 15-20 valper ( 5% av en generasjon ) etter seg. 

Etter 2 kull, blir den satt på vent. Den blir ikke godkjent til evt videre avl før minst 50 % av avkommene er 

avkomstrgransket for Hd. AR vil i tillegg gjøre en totalvurdering av avkommenes kvalitet før eventuelt 

avlshunden godkjennes for videre avl. 

 

Kull godkjent av avls rådet annonseres fritt på klubbens valpeformidling på www.munsterlender.org, hvor 

godkjenningskriteriene presiseres. Avls godkjenning (A eller B) av tispa bestemmer plassering av kullet på 

valpeformidlingen. 

 

Eieren plikter å underrette avlsrådet hvis det avdekkes arvelige sykdommer eller andre forhold som vil på-

virke hundens avlskvaliteter. 

 

Hundeeieren søker skriftlig til AR om avlsgodkjenning, og vedlegger nødvendig dokumentasjon. 

 

Tisper slettes fra avlslisten ved fylte 9 år (det må søkes disp fra NKK ved fylte 8 år) 

 

Hanner slettes fra avlslisten ved fylte 10 år. 

 

Avlsrådet står fritt til å ta bort hunder fra avlslisten hvis det dukker opp forhold som gjør at videre avl på 

hunden er ødeleggende for rasens utvikling. Likeledes står avlsrådet fritt til å gjøre unntak fra 

bestemmelsene i tilfeller hvor det vil være formålstjenlig for rasens utvikling. 

 

Hannhund- eller tispeeiere har ikke automatisk krav på å få godkjent 3 kull etter sin hund, selv om den 

oppfyller NMLK's krav til avlshunder. Hunden må gjennom avkomstgranskningen vise at den som avlsdyr 

har kvaliteter som fremmer den videre utviklingen av rasen; som en sunn, vennlig, rasetypisk og allsidig 

jakthund. 

 

 

Sigdal 2/1 2013 

 

 

For Avlsrådet Grosser Münsterländer 

 

 

 

Ernst Evensen 

leder 

 



         

SAK til årsmøte 04.03.2013 

 

 Forslagsstiller: Avlsrådet kleiner münsterländer  

 

 Vedr. endring i vedtatte avlskriterier 2007-2017 

  

  Avlsrådet kleiner foreslår å endre følgende tekst: 

 

Kriterier til godkjente avlshunder liste B - Ikke jaktpremierte:  

 

 Gammel tekst: 

 

 Jaktegenskaper: 

  Hunden må være startet minst 3 ganger på fuglehundprøve eller treningssamling,  

  hvorav en av startene må være på en fuglehundprøve. På disse startene må den ha  

  gjennomsnittskarakter på jaktlyst (fart og stil) lik eller bedre enn gjennomsnittet for sitt  

  kjønn siste 10 år. 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 vill hønsefugl. 

 
ALTERNATIVT:   
  når vi får utarbeidet avlsindekser for jaktlyst, skal en kombinasjon ha samlet  

  indeks for jaktlyst over 200, samt dokumentert stand for vill hønsefugl. 

     ---------------------------- 

 Forslag ny tekst: 

 

 Jaktegenskaper: 

 

  Hunden må være startet minst 3 ganger på fuglehundprøve eller treningssamling, 

  hvorav en av startene må være på en fuglehundprøve.  Gjennomsnittskarakteren for  

  jaktlyst (fart og stil) på disse startene må være minimum 3,0.  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 vill hønsefugl. 

 

 

Begrunnelse  for forslaget: 

 

  Ved godkjenning av en avslhund  B-liste, har ikke avlsrådet verktøy til å kunne finne  

  riktig gjennomsnittskarakter for kjønnet de siste 10 år og dette kan bli ukorrekt og  

  urettferdig ovenfor individets jaktlige egenskaper. 

 



 

 Lover for Norsk Münsterländer Klubb 
 
  

Lover for Norsk Münsterländer Klubb Klubb stiftet 22. november 1971  
Vedtatt av årsmøtet 1974med senere endringer, senest av 4.3 2013 

 
Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den dato   

 

Kap 1 Innledende bestemmelser  
 
§1-1 Organisasjon og virkeområde  
 Klubbens navn er Norsk Münsterländer Klubb, og forkortes til NMLK. Klubben er selvstendig 
 rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Fuglehundklub
 benes Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben og dens 
 medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser. 
 
 Klubben omfatter rasene Kleiner Münsterländer og Grosser Münsterländer 
 
 
 Klubben har verneting i Oslo.  
 
§1-2 Formål  
 NMLK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å 
 fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase som omfattes 
 av klubben . NMLK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at 
 avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.  
 

§1-3 Definisjoner  
 Klubbens organer:  
  - Årsmøtet 

  - Ekstraordinært årsmøte  

  - Styret  

  - Valgkomite  

  - NMLK har ingen avdelinger 
 
 

Kap 2 Medlemskap og krav til dette  
 
§2-1 Medlemskap  
 Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller  
 hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som 
 medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.  
 
§2-2 Medlemskontingent  
 Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av 
 NKKs Representantskap samt klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte.  
 
 Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.  
 



§2-3 Medlemsplikter  
 Medlemmene er forpliktet til å støtte NMLK, FKFs og NKKs virksomhet samt å følge NMLK, FKF 
 og NKK lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler 
 for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, FKF eller klubben. 
 
§2-4 Opphør av medlemskap  
 Medlemskap i klubben opphører ved:  
  a) Utmeldelse  

  b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/
       eller annen uregulert gjeld til klubben  

  c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK  

  d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap 7 
 

§2-5 Disiplinær reaksjoner  
 NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.  
 
§2-6 Gullmerke 
 Styret i NMLK kan beslutte at særlig fortjente medlemmer kan tildeles klubbens gullmerke. 
 Skriftlig forslag med begrunnelse skal sendes styret 3 uker før styremøte. Alle medlemmer av 
 NMLK har forslagsrett. Tildeling av Gullmerke krever 2/3 flertall i styremøtet. Det kreves 
 skriftlig avstemming og det kan voteres uten debatt. Gullmerket utdeles på klubbens  
 årsmøte, men kan alternativt utdeles på annet arrangement i klubbens regi. 
 
 

Kap 3 Organisasjon  
 
§3-1 Høyeste myndighet  
 Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1. april.   
 Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lov
 vedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).  
 
 I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  
 
 Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  
 
 Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.  
 
§3-2 Møte og stemmerett  
 Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møte
 rett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.  
 

 Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. 
 

 Hvert fremmøtt medlem kan maksimalt stille med 2 fullmakter. 
 

 Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. 
 

 Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende se
 nest en uke før årsmøtet.  
 

 På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK og FKF møte med inntil 2  
 representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.  
 



§3-3 Innkalling  

 

 Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.  
 

 Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen kan  
 sendes medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.  
 
 Med innkallelsen skal følge:  
  - Dagsorden  
  - Årsberetning   
  - Regnskap med revisors beretning  
  - Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra  
     medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 
  - Budsjett for neste år 
  - Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/ 
     poststemplet senest 5 uker før møtedato. 
 
§3-4 Årsmøtets oppgaver.  

 

 Årsmøtets oppgaver er:  
  a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, fullmakter,  

       innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.  

  b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne  

       protokollen fra møtet.  

  c) Behandle årsberetning  

  d) Godkjenne regnskap med revisors beretning  

  e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger  
  f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden.  

      Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.  

  g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 

  h) Godkjenne budsjett og kontingent for neste år 

 i) Velge:  

  - Leder for 1 år  

  - Nestleder for 1 år  

  - 2 styremedlemmer for 2 år  

  - 2 varamedlemmer for 1 år   
  - 3 medlemmer til hvert av rådene, jaktråd, utstillingsråd, avlsråd kleiner og avlsråd grosser 
        velges for 2 år.   Rådene konstituerer seg selv, og leder av hvert av rådene er automatisk 
        styremedlem i NMLK.  
  - Revisor med vararevisor for 2 år.  

  - Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1vararepresentanter for 1 år  
 
  - Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. 
 
  - Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter ”Lov om  
     dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.  
 
  - Alle som velges eller oppnevnes til tillitsverv skal være medlemmer av klubben 
 



 - Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til 
    saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dette gjelder også ved valg..  
 
 - Oppretter Årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater 
    til ledige tillitsverv, kan Årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller 
    ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte. 
 
 
§3-5 Ekstraordinært årsmøte  

 

 Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for
 langer det. 
  
 Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker 
 som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker 
 på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dette gjelder også ved valg.  
 
 Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.  
 
 
 

Kap 4 Styret m.v.  
 
§4-1 Styret 

 

 Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.  
 
§4-2 Vedtak og representasjon  

 

 Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.  
 Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det 
 skal føres protokoll fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK.  
 
§4-3 Styrets oppgaver er:  

 

 - lede klubben mellom årsmøtene  

 - avholde årsmøte  

 - drive klubben i samsvar med klubbens formål  

 - gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet  

 - oppnevne komiteer og representanter for klubben og utarbeide retningslinjer for særkomiteer 
    inklusiv avlsråd, andre faste råd,, redaktør og eventuelt andre representanter for NMLK.  

 - søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen  

 - velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret 

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer  
 
§5-1 Valgkomite  

 

 Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for  
 komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de 
 verv som skal besettes.  
 



§5-2 Revisor  

 

 Årsmøtet velger revisor og vararevisor.  
 Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.  
 Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.  
 
 

Kap. 6 Diverse bestemmelser  
 
§6-1 Lovendringer  

 

 Lovendringer kan skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og  
 endringer av disse må sendes FKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som  
 er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.  
 
§6-2 Tolking av lovene  

 

 NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som 
 følge av tilknytningen til NKK jmf. NKKs lover § 6-1. 
 
§6-3 Oppløsning 

  
 For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stad
 festes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer  
 beslutningen om oppløsning i kraft.  
 
 Ved oppløsning tilfaller klubbens midler formål bestemt av årsmøtet. Bestemmer ikke årsmøte 
 noe spesielt tilfaller midlene NKK.  

 



VALG 2013 (foreløpig liste) 

NORSK MÜNSTERLÄNDER KLUBB 

 
 

 

 

 

 

Valgkomiteen: 
 

Atle Johannesen        Astrid Ellefsen           Harald Bruflot   Carl-Fredrik Grünert (vara) 

        sign.               sign.         sign.                   sign. 

VERV NAVN 
REST. 

PERIODE 

PÅ  

VALG 

Nye Kandidater, velges for 2 år om 
ikke annet er sagt 

          

Leder Ove Myhre 0 år Ja Pål Ivar Saxerud (periode i henhold til 

nye lover for NMLK) 

Nestleder Berit Brusletto  1 år Nei  

          

Styremedlem Inger Lise Ruud 0 år Ja Hans Arne Pettersen 

  Finn Arne Tellesholmen 1 år Nei   

          

Varamedlem Glenn Slettvoll 0 år ja  Gjenvalg av Glenn Slettvoll 

Varamedlem Ingvild Heier 1 år Nei   

          

AR Kleiner Oddrun Runde 1 år Nei   

  Birte Wold Myhre 0 år Ja Inger Lise Ruud 

  Tor Suleng 1 år Nei   

          

AR Grosser Christian Bakke 0 år ja Gjenvalg av Christian Bakke 

  Ernst Evensen 1 år Nei   

  Elisabeth Larsen 1 år Nei   

          

Jaktrådet Tor-Erik Becher 1 år Nei  

  Eva Kullstadvik 0 år Ja Gjenvalg av Eva Kulstadvik 

    0 år Ja Carl-Fredrik Grünert 

          

Utst.rådet Siri Eveline Sætrang 1 år Nei   

  Andree Dahlen 0 år Ja Sigrid Halle  Hervåg 

  Terje Leidland 0 år Ja Ingvild Heier (må forespørres) 

          

Revisor John M Dahlen 0 år Ja Tar gjenvalg 

Vara Revisor Carl-Fredrik Grünert 0 år Ja Ikke kontaktet 

          

Valgkomite : Harald Bruflot 0 år Ja  Terje Leidland (må forespørres)  

  Astrid Ellefsen 0 år Ja  Ove Myhre (må forespørres) 

  Atle Johannesen 0 år Ja  Andree Dahlen (må forespørres) 

Valgkomite (vara): Carl-Fredrik Grünert 0 år Ja  

          




