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STYREMØTE NMLK 8/2022 REFERAT 

Møtetid 25.10.2022 KL. 19:00   

Møtested Teams 

Innkalte 

Oppmøte 

Styret 
Ernst Evensen (sak 110/22), Patrick Hansen, Norman Weisz, Kirsti 
Danielsen, Martine Rudi Teige, Harald Bruflot, Elisabeth Westby, Stig 
Hovland, Kristin Ruud Alvseike, Lena Fjærem Lemstad, Nils Roar Sælthun  

 

104/22 Godkjenning av innkalling 

Saksbeskrivelse • Valg av referent – Nils Roar Sælthun 

• Er møtet beslutningsdyktig? Ja 
• Saker under eventuelt?  

Trening hos Mattias Westerlund, Hundskolan 

Sak fra fondsstyret 

 

105/22 Referat fra forrige styremøte 

Saksbeskrivelse • 05.09.2022 – endelig godkjenning. Godkjent 
Hengesaker: 

• FKF Instruktørliste (Stig). Den som er på hjemmesiden er 
oppdatert og sendt FKF. Lista til FKF skal ha adresser, de er ikke 
oppdatert.  

• Scanning av prøvekritikker. Funsjonalitet utviklet for NMLK. 
Opplæring med Christian Bakke er nødvendig, så kan kritikkene 
fordeles til et antall personer som kan ta den praktiske 
scanningen. 

• Oversikt premierte munsterlandere i blodspor (Nils Roar). Følges 
opp med fornyet purring på NKK. 

• Oppdatert lageroversikt (Nils Roar). Følges opp. 

• Invitasjon fra søsterklubben i Finland til Nordisk lagkonkurranse.. 

Kvalifisering etter samme kriterier som NM lag. Avlsrådene tar 

ut. Overnatting på stedet  (Kauhava, ca 8 mil øst for Vaasa) 

dekkes av klubben. Avlsrådene lager nettmelding om saken med 

uttakskriterier.  Frist påmelding: 1. januar(?) 
 

 

106/22 Jaktrådet 

Saksbeskrivelse • Aktuelle saker/arrangementer i 2022: Det som var planlagt er 

gjennomført med unntak Lavlandsprøve/klubbmesterskap. Det 

blir gjennomført neste år. 

• Føring i skog er etterspurt og vil bli arrangert, helst distriktsvis så 

mange kan få delta 
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• Utarbeidelse av sjekkliste og tips for gjennomføring av jaktprøver 

i god gang. Det meste er beskrevet fra før. 

• Våpen – oppbevaring og rutiner: Fått ja hos Drammen pistolklubb 

Gratis oppbevaring 

• Årshjul: I hovedsak klart. 

• Apporttrening og prøve Malungen: Legge opp til oppmøte fredag. 

Sosiale aktiviteter. Fint om DKene kan legge opp til  

apporttrening i forkant.  

• Webinar hårvilt skal arrangeres i år.  

• Premieinnkjøp: Tar kontakt med utstillingsrådet. Opp på neste 

møte. 

 

107/22 Avlsråd Grosser  

Saksbeskrivelse •    Aktuelle saker – kull ventet i Valdres 

 

108/22 Avlsråd Kleiner  

Saksbeskrivelse • Aktuelle saker – mange henvendelser, flere søknader om 

avlsgodkjennelse. 

• Oversender utkast til revidert webside til avlsråd grosser.  

• En hund til VM-kvalik (Eva).  

 

109/22 Utstillingsrådet  

Saksbeskrivelse • Premier framover (sammen med jaktrådet) 

• Utarbeidelse av sjekkliste og tips for gjennomføring av 

utstillinger: Starter opp dette – basert på sjekkliste for 

sommersamlingen. 

• Dommer Toftemo - Arnstein Hagen (har etter møtet måtte 

trekke seg). Ringsekretariatet på plass tidligere. 

 

110/22 NM skog 2022 

Saksbeskrivelse • Oppsummering v/ prøveleder Ernst Evensen 

• 45 000 bidrag  fra sponsorer 

• 30000 i loddsalg, dette kunne trolig økes. 

• Resultat trolig rundt balanse. Deling 50/50 med Steinkjer JFF. 

• Partilisteprogrammet til NKK har feil, mye trøbbel a få på plass 

listene. NKK er klar over problemet – programmet er ikke 

tilpasset skogsprøver. 

• 12 dommere. Kjentmann på alle partier. 

• Alle på venteliste kom med.  

• Benth Roger gjorde en fantastisk jobb på kjøkkenet.  

• Nordheim var en bra plass. 

• Jegermiddag med elggryte. Fin underholdning med trubadur 

Magnus Hestegrei. 

• Stor innsats fra alle som stilte som støtteapparat! 
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• Nær sanntidsoppdatering på facebook. 

• Referat og resultater på NKK-sidene, Hundesport, Fuglehunden. 

• Få münstere – tre påmeldt, bare Eva Kulstadsviks to deltok.   
 

111/22 Referat fra RU- møtet, Lavlandssaken mm  

Saksbeskrivelse • Harald Bruflot og Martine Rudi Teige refererte fra RU-møtet 5. 

oktober 

• Økonomiske bidrag til videre arbeid med lavlandssaken: FKF 

planlegger å kalle inn klubblederne til møte om saken siden 

mange har etterspurt mer info. 

• Felles avlskonferanse primo 2024. NMLK er positiv til å være med 

• Felles datauttrekk fra prøveresultater. Er interessant også for 

NMLK – hvilke rapporter skal vi be om. Må tilpasses skog (her er 

ikke makkerpostene aktuelle). Avlsrådene gir tilbakemelding til 

Harald innen 10. nov som igjen sender innspillene våre til RU. 

• UK/VK skog. Forslag om åpne opp for bruk av UK og VK-klasser. 

Tilbakemelding innen neste RU-møte. Vi er i prinsippet positive. 

Harald ser gjennom foreslått tekst i samarbeid med andre 

«skogfuglfolk» og melder foreløpig tilbake. 

 

112/22 Revisjon av jaktprøveregelverket 

Saksbeskrivelse • Fra FKF: 

«Prosessen er nå kommet til fase 2, hvor klubbene skal gi tilbakemelding 

på hvorvidt de er enige i endringsforslagene eller ikke.  

… 

Klubbene skal innen 1 januar 2023 svare på det enkelte forslag til 

endring.»  

Jaktrådet tar, på vegne av styret, kontakt med flere medlemmer som er 

godt kjent med regelverket for å få hjelp til innspill. 
 

 

113/22 Vester 

Saksbeskrivelse • Tre aktuelle leverandører: 
o Canelana, CANELANA Vest til Hundetrening - Canelana 

o Arrak Acadia, Jumperväst Dam Svart | Arrak Outdoor  

o Hurtta: Trainer's Vest – Hurtta.com 

Vi vedtok at vi bestiller Arrak Jumper vest i svart med logo på ryggen. 

Kirsti Danielsen sender logo. Lena Fjærem Lemstad og Nils Roar Sælthun 

følger opp med Arrak Outdoor. Tentativt bestilling på 100 ex. 

 

114/22 Distriktskontaktene 

Saksbeskrivelse • Referat fra siste DK-møte gjennomgått. Få som stilte på møtet.  

 

https://www.canelana.no/products/treningsvest
https://www.arrakoutdoor.se/vastar/jumpervast-dam-svart
https://hurtta.com/products/trainers-vest
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115/22 Fuglehunden  

Saksbeskrivelse • Neste nummer frist 15 nov. leder har leder. Stoff om NM-Skog. 

Info om årsmøtet 2022. Kommer ut i januar  1/2023 

• Ny redaktør, status. Ingen har meldt seg. 

• Årsmøte – Utreder mulighet for hybridmøte og mulige 

tilleggsaktiviteter, f.eks. DK-møte, info fra avlsgruppa. 

 

116/22 Innkomne saker, eventuelt, neste møte 

Saksbeskrivelse • FKF – forslag fra Deloitte om standardsvar til Skattevesenet 

dersom man krysser beløpsgrensen for mva. 

• FKF- VM-uttak. Det er ett NMLK-medlem som ønsker å stille. 

• FKF – registrering av jaktprøver og bruk av utvidet frist. 

• FKF – aversjon tamrein. 

• NKK – de endrer ikke øvre grense for maksimal innavlsgrad nå.  

• Forespørsel fra gullsmed om fortsatt bestilling av merker: Bare 

aktuelt som æresmedlemgave. 

• Treningssamlinger med Mattias Westerlund i Arjeplog – vi legger 

opp til dette lokalt, i klubbregi.  

•  Sak fra fondsstyret: DK Buskerud og Telemark har fått innvilga 

støtte til halleie Drammen 

• Innspill om at NMLK bør arrangere instruktørkurs selv i nord.  

• Suspendert hund. En kleiner har fått utestengelse 12 mnd pga en 

ubetydelig hendelse på prøve. Urimelig sterk reaksjon. 

• Neste møte 6. desember 

 


