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STYREMØTE NMLK 5/2022  REFERAT 

Møtetid 24.05.2022 KL. 19:00   

Møtested Teams 

Innkalte 

Oppmøte 

Martine Rudi Teige, Jan Teigen, Patrick Hansen, Erik Myrum, Kristin Ruud 
Alvseike, Hilde Balke, Norman Weisz, Harald Bruflot, Stig Hovland og Nils 
Roar Sælthun. 
Tora Frilstad, Eirik Tranaas Vannebo, Monica Johansen og Amund 
Lundqvist tom sak 69/22. 
Ole Arne Alvseike sak 65/22  

 

63/22 Godkjenning av innkalling 

Saksbeskrivelse • Valg av referent - Nils Roar Sælthun 

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

 

64/22 Referat fra forrige styremøte 

Saksbeskrivelse • 27.04.2022  
- endelig godkjenning av referatet - godkjent 

 

65/22 Arbeidsgruppen nytt avlssystem 

Saksbeskrivelse • Informasjon om arbeidet så langt ved Ole 

• Medlemmer Eirik Tranaas Vannebo (avlkl), Erik Myrum (avlgr), 

Ole Alvseike (sekretær), Sverre Håvard Bjørnstad (ekstern) og 

Odd Wangen (ekstern) 

• Mandatet ligger på klubbens hjemmeside. Hovedpunkt: 

Arbeidsgruppen skal foreslå et oppdatert avlssystem for 

münsterlander-rasene. 

• Eksisterende grunnlag: Rasestandard eksteriør, 

funksjonsbeskrivelse, norsk særkrav 

• Avlsbredde viktig – utfordring for våre raser 

• Viktig med objektivt målbare egenskaper 

• Skille på avlbare og ikke-avlbare egenskaper 

• Gode IT-systemer sentralt i avlsarbeidet 

• Systematisk avl - bedre gjennomsnitt, bedre topp, mer 

variasjoner 

• Linjeavl – ensartethet, utsatt for arvelige sykdommer 

• Effektiv avlspopulasjon - hvor mange hunder brukes i avl 

• Vi trenger flere hunder i avl 

• Ingenting utvikling på HD 

• Liten økning på jaktlyst 

• Lien objektivitet, store målefeil 
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• Prøver og utstillinger stinne av målefeil 

• Utvikle modelltester 

• Apportprøve mer standardisert 

• Registrer hund på www.biotail.no (doktorgradsprosjekt på avl) 

Innspill: Testing av samme type som vintersamlinga passer i et slikt 

system. Alt i alt er jaktprøvene det mest målbare vi har i dag. 

Helseregistrering fra veterinærer til felles database på gang.  

Rasetilpassa tester, bruke klubbsamlinger. Modell fra tyske og andre 

anleggsprøver. Viktig å teste i ung alder. Hundene settes i avl for sent.  
 

 

66/22 Jaktrådet 

Saksbeskrivelse Aktuelle saker/arrangementer i 2022. 

Møte i går: Rådet er representert i NM-komiteen. Hårviltsamling blir 

diskutert, også med distriktskontaktene – webinar om interesse og 

innhold. Malungen apport – fem dommere- Behov for hjelpere. Svært 

positive tilbakemeldinger i spørreskjemaet etter Brennabu. Høstsamling? 

Både lavland og hårvilt? Uklart om kapasitet/behov for annen 

høstsamling. Eva kjører Budor og Stange. Mange forespørsler om 

hårviltbruk. 

Fortsetter å jobbe med lavlands-samling i Sverige til høsten. Viktig med 

lavterskeltilbud. Ser på muligheten for å ha noe på hårvilt der også. 

Enighet om at vi ønsker å prioritere lavlandssamling til høsten..   

 

67/22 Avlsråd Grosser  

Saksbeskrivelse • Arbeid i avlsgruppa det viktigste nye. 

 

68/22 Avlsråd Kleiner  

Saksbeskrivelse Skriver innlegg til Fuglehunden om avlsrådets funksjon. Lager forslag om 

endring av websidene for blant annet om valpelistene. Mange 

valpeforespørsler. Forslag om å lage små instruksjonsvideoer, for 

eksempel som import av hund.   

 

69/22 Utstillingsrådet  

Saksbeskrivelse Sommersamling 87+9 barn, 

Begrenset med klubbfugler med unntak av duer som ligger hos Terje 

Leidland. Stig Hovland kan ta med noen. Ønsker en artig, uhøytidelig 

apport med ulike apportobjekter. 

Ernst kan arrangere apportbevis prøve, sjekk med NKKs regelverk om 

offentliggjøring. 

De nordiske jakt- og fiskedagene 11-14 august på Elverum: Kontaktet DK: 

Mulig å få lokal bistand til stand. 

http://www.biotail.no/
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Benth Roger stiller for NMLK på utstilling Midt-Norge. Må få med seg 

sløyfer og premier.  

 

70/22 NM skog 2022 

Saksbeskrivelse • Ikke noe møte etter forrige styremøte. 

• Budsjett og fordelingsmodell er uavklart. Ernst skal lage utkast til 

budsjett til neste NM komite møte. 

 

71/22 DK-forum 

Saksbeskrivelse • Har ikke vært møte pga av sykdom – innkalles nå il 9. juni. 

• Vester til DK-kontaktene: Innkjøp av vester har stoppet opp – Jan 

sparker det i gang igjen. Sjekker om leverandør av vester også 

har caps.[KRA1] 

• Kartlegging av hårviltinteresse i de ulike distriktene. 

• Veiledning for søknad om støtte til aktiviteter tas opp på møtet 

for innspill. Ferdigstilles deretter av styret. 

 

72/22 Fuglehunden  

Saksbeskrivelse • Frist 25. juli for stoff til nr 5. Jaktrådet har leder. Rapport fra 

sommersamlingen (utstillingsrådet) og Malungen (jaktrådet) 

 

73/22 Referat fra møter i FKF, RU og FH 

Saksbeskrivelse Fuglehundtinget 2022  20. – 22. mai med RU-møte og temamøte - Harald 
deltok 

• Valg av ny leder ble gjennomført ved bruk av benkeforslag siden 
han som var innstilt fra valgkomiteen trakk seg (eneste kandidat). 

• Oppdaterte lover ble vedtatt. Her åpnes det opp for digitale 
årsmøter. 

• Det kommer en lovmal for klubbene. NMLK skal vente med å 
oppdatere sine lover til lovmalen foreligger. 
Oppsummering fra RU-møte, temamøte og Fuglehundtinget i 
Jottacloud. 
 

RU-møte 20. mai – Harald deltok. NMLK hadde følgende saker til 
dagsorden: 

• Oppfølging av hunder ilagt disiplinære reaksjoner. Det blir ikke 
gitt melding til klubbene fra NKK ved disiplinærstraff. RU vil 
skrive til NKK om dette og be om endret praksis. Avlsrådene må 
sjekke alle kritikkene om uønsket adferd slik at dette tas med i 
vurderinger av godkjenningsforespørsler . 

• Ønsker at data fra kritikkskjema for fullkombinert vises i dogweb. 
Alle data blir registrert av prøvearrangør på lik linje med vanlig 
feltprøve, men de vises ikke. Eva Pedersen følger opp. 

• Det er problemer med dobbeltregistrering av importerte hunder. 
Eirik ser mer på de tyske. Innspill til Harald innen 8. juni. Harald 
koordinerer tilbakemelding til RU innen 10. juni. 
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• Thomas Tellefsen (NGK) RU-leder (gjenvalg). Harald ny nestleder. 

• Temamøte: Lavland – mulig tillatelse i høst, men tryggest å satse 
på utland 

• mva på aktiviteter: NKK følger saka. 

• Debattkultur: Hvordan vil vi ha det? 

• Konflikt bør håndteres på laveste nivå 
Klubbene deltar ikke i diskusjonene på sosiale media i slike 
saker 
 

Generalforsamling i Fuglehunden AS 20. mai – Kristin deltok 

• Økning i medlemstall for alle klubber, dvs større opplag.  

• Mindre annonseinngang og inntekter fra det. 

• Skryt av styret 

• Gjenvalg i styret. 

 

74/22 Innkomne saker/ post 

Saksbeskrivelse • Ny bok om Kleiner Münsterländer, forespørsel om samarbeid.  

• Beslutning: Avslås da vi mener det, på prinsipielt grunnlag, er 

problematisk for klubben å støtte kommersielle prosjekt.  

 

75/22 Eventuelt, inkl. neste møte 

Saksbeskrivelse • Årets hund, plaketter deles ut under jubileumsmiddagen for de 

som er til stede, sendes til øvrige. Bestilt Maia glassplaketter med 

gravyr hos Trofé på Lillehammer. 

• Sortering av instruktørlister – Stig følger opp.  

• Fullkombinertpokalen har gått ut av produksjon. Harald kommer 

med alternative forslag til styret.  

• Nkks IT-avdeling skal sjekke hvor mange münstere  har deltatt i 

blodsporprøve i 2021. Eva Pedersen er kontaklt hos NKK. 

• Neste møte: 16. juni – diskutere styremøte hybrid. 

 

 


