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STYREMØTE NMKL 2022/4 REFERAT 

Møtetid 27.04.2022 KL. 19:00   

Møtested Teams 

Innkalte 

Oppmøte 

Styret. 
Kristin Ruud Alvseike, Harald Bruflot, Stig Hovland, Erik Myrum, Kirsti 
Danielsen, Nils Roar Sælthun. Deler av møtet: Martine Rudi Teige, 
Norman Weisz, Patrick Hansen  

 

48/22 Godkjenning av innkalling 

Saksbeskrivelse • Valg av referent: Nils Roar Sælthun 

• Er møtet beslutningsdyktig? Ja 
• Saker under eventuelt?  

 

49/22 Referat fra forrige styremøte 

Saksbeskrivelse • 31.03.2022  
Endelig godkjent med mindre justeringer.  

 

50/22 Jaktrådet 

Saksbeskrivelse • Miljødirektoratet har varslet at de ikke vil tillate utsetting av 

fasan og rapphøns, så det er best å planlegg klubbmesterskap i 

Sverige. John Petter Gundersen, Thomas Hammerstad og 

Andreas Hervik har gode kontakter om lavlandsprøve i Sverige. 

• Klubben har brukt Ervalla ved Ørebro tidligere, Vorstehklubben 

er der jevnlig. 

 

51/22 Avlsråd Grosser  

Saksbeskrivelse • Begrenset aktivitet. Ett kull hos Christian Bakke. 

• Møte i avlsgruppa. Erik deltok. 

 

52/22 Avlsråd Kleiner  

Saksbeskrivelse • Martine har vært på avlsrådskurs. Interessant. Fikk informasjon 

om ANINOVAs aktivitet med å utvikle avlsverktøy for NKK. 

• Mange henvendelser om valper.  

• Eirik Tranaas Vannebo deltok på på møtet i avlsgruppa.  

• Hans Ole Ingulfsvann tar imot informasjon om valpekull. 

Kommentarer: Kullistene er vanskelige å finne! De er heller ikke 

oppdaterte. Også ikke godkjente parringer må tydelig fram. 

Oppfølging: ARK. 
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53/22 Utstillingsrådet  

Saksbeskrivelse • Ikke deltakelse på Camp Villmark – fikk ikke stand i 

hundeområdet. Alternativer: De nordiske jakt- og fiskedager på 

Norsk Skogmuseum i Elverum 11-14 august og Oslo Dogshow 18-

20 november. Sjekke om DK Hedmark kan ta lead i Elverum. 

• 28 münsterländere påmeldt til Fellesutstillingen på Hvaltjern. 

• Sommersamling:  

Kuvertpris fra Toftemo: 450 kr med en drikke. Diskusjon om 

subsidiering av middag. Vedtak: Pris 250 kr med en drikke, resten 

subsidiert.  

Toastmaster: Harald følger opp.  

Klubbmesterskap: Skyting: Bjørn E. Larsen leder på standplass. 

Kan kjøpe inn .410 ammo direkte. Apportering: Trenger to 

dommere pluss overdommer. Avventer flere påmeldinger. Sjekke 

med Terje Leidland om han har liggende apportfugl. 

• Fellesutstillinga Midt-Norge: Sjekke med DK Trøndelag at han 

stiller fra klubben.  

 

54/22 NM skog 2022 

Saksbeskrivelse • Går greit etter planen. Avklart et spørsmål fra FKF om type 

terreng. 

• Forslag til delingsmodell med SJJ: deler både utgifter og 

kostnader 

 

55/22 Videreføring av fullkombinert-pokalen 

Saksbeskrivelse • Avklaring etter at Hans Ole Ingulfsvann vant den til odel og eie. 

Samme modell som tidligere: Vandrepokal, og tinnkrus til årets 

vinner, samme kriterier. Vedtatt. Statutter legges ved 

styremøtereferatet (oppfølging sekretær). Harald bestiller pokal 

og krus. 

 

56/22 Arbeidsgruppen nytt avlssystem 

Saksbeskrivelse • Martine Rudi Teige, Eirik Tranaas Vannebo, Erik Myrum og Ole 

Alvseike hadde møte etter påske. De eksterne kunne ikke delta. 

Kontakt mot nordiske og andre land om tilsvarende aktiviteter. 

Gruppen trenger tilgang til spørreundersøkelsen – snakke med 

Andreas Hervik.  

• Innspill: Vil være hensiktsmessig med et eget møte med styret 

underveis. Viktig å følge med på prosessen som går i NKK med 

Aninova.  

 

57/22 DK-forum 
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Saksbeskrivelse • Veileder for søknad om støtte fra opplærings- og 

aktivitetsfondet under utarbeidelse. Jan sirkulerer den i styret 

før den tas opp på neste DK-møte. 

• DK Emilie Brynhildsen organiserer apportkurs, og opplegg for 

apportbevis. Dette skilles som to separate aktiviteter. 

 

58/22 Fuglehunden  

Saksbeskrivelse • Neste nummer 20 juni, deadline 20. mai – endret etter møtet til 

13. mai. Presentasjon av styre og råd. Apportkurset til Emilie. 

Leder: Harald – i forbindelse med jubileet. Innspill fra de tre 

partiene på Brennabu. Nils Roar lager rapport fra Haralds parti. 

Fra Eva Kulstadviks parti er det innkommet rapport, mangler fra 

Pål Berges parti. Sekretær følger opp. 

 

59/22 RU  (Raseklubb Utvalget i FKF) 

Saksbeskrivelse • Representanter fra NMLK: Martine og Harald 

• Saker fra oss:  
Resultater fra fullkombinert inn i dogweb 

       Blokkering av utestengte hunder for påmelding 

 

60/22 Fondsstyret 

Saksbeskrivelse • Medlemmer: Kristin, Henriette Seyffarth, Thomas Hammerstad 

• Behandling av søknad fra DK Emilie Brynhildsen om apportkurs 
innvilget. 

 

61/22 Innkomne saker/ post 

Saksbeskrivelse • Dommerkonferansen 2022 -dommere i felt – dette er 

fuglehundklubbenes domene. Ingen oppfølging nødvendig 

• Innkalling til Fuglehundtinget: Harald møter. Årsberetning 

distribuert. Inneholder feil om NMLK, vi gir tilbakemelding. 

• Henvendelse om fase 2 instruktørkurs fra Geir Kjøpsvik. 

Anbefales. Kristin følger opp. 

• NMLK har skrevet under avtale med FKF om tilgang til 

medlemsregisteret vårt for distribusjon av Fuglehunden. 

 

62/22 Eventuelt, inkl. neste møte 

Saksbeskrivelse • Årets hunder, plaketter: Hans Ove Ingulfsvann, sekretær sjekker. 

Utdeling ved sommersamlingen, resten ettersendes. 

• Stig er i gang med å sjekke instruktørlista fra FKF. 

• Invitasjoner til jubileumsmiddagen på veg ut. 

• Ikke innkommet innspill til forbedring av klubbens hjemmeside – 

sekretær har noen. 

• Neste møte 24. mai. Sekretær innkaller. 
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Vedlegg 

 

STATUTTER FOR FULLKOMBINERTPOKALEN 

Fullkombinertpokalen utdeles til eier av beste hund på terminfestet fullkombinertprøve fuglehunder Gr.7 i 

Norge. 

Fullkombinertpokalen er en vandrepremie som må vinnes av samme eier tre ganger for å vinnes til odel og eie. 

Hund med høyeste poengsum vinner. 

Ved poenglikhet vinner hunden med høyeste premiegrad. 

Ved likhet i både poengsum og premiegrad vinner den yngste hunden. 

Poengberegning: 

• 1.AK fullkombinert   5 poeng 

• 2.AK fullkombinert   3 poeng 

• 3.AK fullkombinert   2 poeng 

• 1.UK fullkombinert   3 poeng 

• 2.UK fullkombinert   2 poeng 

• 3.UK fullkombinert   1 poeng 

Norsk Münsterländerklubb besørger inngravering. 

Vinner av fullkombinertpokalen bestemmer selv hvordan pokalen skal oppbevares og er ansvarlig for pokalen 

så lenge denne er i vinners varetekt.  Vinner er forpliktet til å innlevere pokalen til Norsk Münsterländerklubb 

innen 1. august året etter at den er vunnet. 

Fullkombinertpokalen ble satt opp og vedtatt av styret i NMLK i 2015. Eventuelle endringer av statuetter må 

gjøres av styret i Norsk Münsterländerklubb. 

 


