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STYREMØTE NMKL  

Møtetid 25.11.2021 KL. 18:30   

Møtested Teams 

Innkalte 

Oppmøte 

Styret. 
Andreas Hervik, Christian Bakke, Erik Myrum, Harald Bruflot, Stig 
Hovland, John P. Gundersen, Kirsti Danielsen, Norman Weisz, Jan Teigen, 
Nils Roar Sælthun 

 

71/21 Godkjenning av innkalling 

Saksbeskrivelse • Valg av referent, Nils Roar 

• Er møtet beslutningsdyktig? Ja 
• Saker under eventuelt? Nei 

 

72/21 Referat fra forrige styremøte 

Saksbeskrivelse • 17.8.2021 og utvida styremøte 28.10.2021 
- endelig godkjenning av referater 
- oppfølgingspunkter 

• Venter på våpenkort for revolvere (Christian) 

 

73/21 Årsmøte 

Saksbeskrivelse • 8. mars kl 18:30, Mortens kro eller Teams. Mortens kro bestilt fra 
17:30 

• Frister – 5 uker for innspill, 8 uker for bekjentgjøring 

• Annonsering – Fuglehunden, web 
• Tar kontakt med NKK om tillatelse til å bruke Teams i vinter, og 

om evt lovendring 

 

74/21 Spørreskjema avkomstgransking 

Saksbeskrivelse • 109 svar, Fin presentasjon med kake- og søylediagram. 19 

Grossere. Sak til Fuglehunden – Frist januar. Oppsummering 

på web (etter det er publisert i Fuglehunden. Muligheten for 

sammenligning med andre raser diskutert. Mange ønsker å 

avle på hunden, langt færre gjør det. 

 

75/21 Organisering av hårviltkontakt 

Saksbeskrivelse • Det foreslås i samråd med Eirik Tranaas Vannebo at han og 

aktiviteten går inn i ARK. Styret lager forslag til sak 

årsmøtet (hårviltkontakten avvikles som egen rolle), og 

forslag til valgkomiteen om at Eirik innvelges i ARK. 

 

76/21 Avlsråd Grosser  

Saksbeskrivelse • Indekser: ikke noe nytt 
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• Gera (Christian Bakke) har fått norsk jakt kombinert championat 

(NJ(K)C), til Fuglehunden.  

• Kull ute med tre valper (alle solgt). 

 

77/21 Avlsgodkjenning, Grosser 

Saksbeskrivelse • ARG framlegger følgende sak til behandling i styret: 

Det ble søkt om avlsgodkjenning for hannhund i 2019. Gode 

utstillingsresultat, men manglet dokumentasjon på jaktlige 

egenskaper og har AD grad 1 (mildeste grad). Det ble fra avlsrådet 

pekt på at grunn av at avlskriterene som krever AD 0 må det i så fall 

gis dispensasjon fra disse, og at søknaden ikke kan behandles før det 

foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på jaktegenskaper. 

Nå foreligger slik dokumentasjon og søknaden er reaktivert. 

Spørsmålet er om det skal gis dispensasjon for AD-kravet. ARG er delt 

på saken, og framlegger den for styret siden det er en prinsippsak. 

Styret vedtar at det gis godkjenning som avlshund ved dispensasjon, 

men at det vil bli stilt krav til partner for at eventuell godkjenning av 

parring skal bli gitt. 
 

 

78/21 Avlsråd Kleiner  

Saksbeskrivelse • Indekser: ikkje noe nytt 

• Fem nye avlshunder godkjent. Ett kull kjent planlagt.  Ny 

formulering på hjemmesiden: Godkjente KLM-valper, andre 

valper.  

• Ospekollens B-Frøya til Hans Ole Ingulfsvann er blitt ny norsk 

jaktchampion (N JCH)– oppslag i Fuglehunden.  

 

79/21 Utstillingsrådet  

Saksbeskrivelse • Planlegging sommersamlingen og spesialutstillingen,  

• 10-12 juni på Toftemo 

• Dommer Jørn Presteeudstuen, Eldrid Kjørren, Ann Karlström, 

Sverige; Rune Tyvold(?) 

• Mikrofonanlegg til dommer? 

 

80/21 Jaktrådet 

Saksbeskrivelse • Vintersamling Gomobu eller Brennabu 25-27 mars. Fjellstyret 

kontaktet, svar medio desember 

• Alle prøver er lagt inn på terminlista. Kortere frist på registrering 

av prøver ved det nye systemet, så det er lettere å organisere 

prøver på kort varsel. 

 

81/21 Jubileum og NM skog 
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Saksbeskrivelse • Bjørn E. Larsens  forslag til profilering applaudert. Holder seg 

godt innenfor budsjettet. 

• I tillegg NMLK-vester, både til salg og gaver, husk damestørrelser. 

Bergans-vester? Profileringsfirma New Wave mode AB er en 

mulighet. Snakk med Ernst Evensen. 

• NM-skog 25-28 august i Steinkjer. Steinkjer JFF medarrangør. 

Ernst prøveleder. Arrangementkomite: Fra jaktrådet: Patrick 

Hansen. Eva Kulstadvik? Benth Roger Haugan? 

• Loddsalg? Prøver å få til det for å redusere underskuddet. 

 

82/21 Møte med DKene, Jan 

Saksbeskrivelse • 10 (alle bortsett fra en) svarte på innkalling, de fleste positivt . 

Fire stilte opp i møtet.  

 

83/21 Aktivitetsliste 2022 

Saksbeskrivelse • Fellesutstilling sør og nord legges inn 

 

84/21 Fuglehunden  

Saksbeskrivelse • Nok stoff til nr 1 2022, som kommer ut i januar. 

• ARK har leder i nummer 2/22 

• Fyldig dekning av resultatene fra avkomstgranskningen i nr 2 

 

85/21 Innkomne saker/ post 

Saksbeskrivelse • Fra NKK: Ny løsning for søknad om utstilling og prøver  
 

86/21 Eventuelt, inkl. neste møte 

Saksbeskrivelse • DK Buskerud har fått støtte fra utdanning- og aktivitetsfondet til 

halvparten av utgiftene til trenings- dressurkurs i hall 

• Neste møte 19. eller 20. januar 

 


