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STYREMØTE NMKL  

Møtetid 17.08.2021 KL. 19:00   

Møtested Teams 

Innkalte 

Oppmøte 

Styret. 
Kristin Ruud Alvseike, Ernst Evensen, Kirsti Danielsen, Stig Hovland, 
Christian Bakke, Jan Teigen, Harald Bruflot, John-Petter Gundersen, Hans 
Ole Ingulfsvann (for Andreas Hervik), Nils Roar Sælthun (for Espen 
Rokne). Ole Arne Alvseike detok under sak 55/21 

 

52/21 Godkjenning av innkalling 

Saksbeskrivelse • Valg av referent: Nils Roar 

• Er møtet beslutningsdyktig? Ja 
• Saker under eventuelt:  

 

53/21 Referat fra forrige styremøte 

Saksbeskrivelse • 16.06.2021 
- endelig godkjenning av referatet: Ok 
- oppfølgingspunkter:  
Revidering Instruks: Innspill innen 1. november.  
Mailadresse for utstillingskritikker i Fuglehunden: Kirsti har sendt 
melding, adressen er ennå ikke endret.  

 

54/21 Kjøreregler for gratis deltakelse på treninger og prøver for de som 

er med på å arrangere 

Saksbeskrivelse • Enighet om at det må på plass. Hovedprinsipp: De som er med å 

arrangere treninger og prøver kan, med en hund, delta gratis på 

klubbens egne arrangementer. Påmeldingsavgift refunderes på 

andre arrangementer. 

 

55/21 Spørreskjema avkomsgransking 

Saksbeskrivelse • Ole Arne gikk gjennom utkastet til spørreskjema. Det ble gjort 
noen endringer, særlig knyttet til obligatorisk registrering av eier 
og registreringsnummer, og dermed forenkling gjennom bruk av 
data fra DogWeb. Det var bred enighet om at utkastet var svært 
godt og formålstjenlig. Revidert skjema sendes ut til styret pluss 
rådene for rask uttesting. Det linkes så opp på klubbens 
hjemmesider og spres nettverk og sosiale media, og gjennom 
omtale i Fuglehundens novembernummer. Svarfrist settes til 15. 
november. 

 

56/21 Avlsråd Grosser, ARG  

Saksbeskrivelse • RAS vil bli dikutert på neste møte, som blir fysisk møte med 

utvidet deltakelse, se sak 62/21. 
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• Indekser. Christian har sendt over uttrekk av data etter 

vinterprøvesesongen for beregning av indekser for både Grosser 

og Kleiner. 

 

57/21 Avlsråd Kleiner, ARK  

Saksbeskrivelse • RAS til neste møte 

• Indekser – se ARG 

• NKK-avlsrådskurs 2022. Deltakelse ble diskutert. Rådet kommer 

tilbake med aktuell kandidat Andre saker: Dommerkritikkene er 

ikke scannet ennå. Siv Nesheim, som hadde scanning-jobben, har 

sagt frå seg vervet i ARK. ARK følger opp.  

 

58/21 Utstillingsrådet  

Saksbeskrivelse • Fellesutstillingen: Norman og Nils Roar stilte. Klubben bidro også 

med dommertelt.  

• Andre saker: Behov for innkjøp for jubileumsåret: Premie- og 

sløyfesamlingen må kompletteres. Følger opp Bjørns mail. 

 

59/21 Jaktrådet 

Saksbeskrivelse • Startrevolver: Søknadene ligger hos politiet. Informasjon fra 

dagen etter styremøtet: Søkers, dvs. leder, sitt våpenkort ble 

sendt Christian som forhåpentligvis får ut revolvere nå før 

søknadene er ferdig behandlet.  

• Andre saker: Sliter med dommersituasjonen. Mellom annet har 

det vært problematisk å få dommere til Stange-prøven. Vi tar det 

opp på neste RU-møte. 

 

60/21 Jubileum og NM skog 

Saksbeskrivelse • Planlegging av arrangementene 

Jubileum: Bjørn Larsens forespørsel om innkjøp mm følges opp. 

Statusrapportering på hvert styremøte framover. 

• NM Skog: Blir på Steinkjer. 

Steinkjer JFF kjører skogfuglprøve i terrenget i høst, og blir med 

på arrangementet neste år. Populært nordover at det legges til 

Midt-Norge 

 

61/21 Fuglehunden  

Saksbeskrivelse • Plan for stoff videre og frister 

Frist (siste nummer i år): Slutten av september. Aktuelt stoff: 

Innlegg fra Dkene – forslag Vidar Stormo, Nordland. Informasjon 

om avkomsgranskingen. Ny spalte: Mitt oppdrett. Jan starter 

med en reportasje. Leder: Avlsråd Grosser.  
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62/21 Fysisk samling i oktober 

Saksbeskrivelse • Alle styret og rådene bes inn. Hovedsak: RAS, med særlig vekt på 
diskusjon om hvor vi vil med rasene. Legges frem av ARK og ARG. 

 

63/21 Innkomne saker/ post 

Saksbeskrivelse • Klagesak: Gjelder parringsgodkjenning for norsk grossertispe og 

svensk hannhund. Tispen er avlsgodkjent i 2016 etter gamle 

retningslinjer, dvs uten krav til dokumentasjon av jaktlyst. Svært 

god hannhund. ARG har bedt om at det framskaffes 

dokumentasjon på jaktlyst for tispe – klagen gjelder dette. 

Utførlig diskusjon i styremøtet som førte fram til avstemming: 

Seks for godkjenning av parring, to imot. Viktigste argumenter 

for:  

- Selv om godkjenning av parring er en egen prosess, er det 

formelt riktig å avvise godkjenning ut fra manglende 

dokumentasjon av jaktlyst når hunden er godkjent for avl? 

Kan oppfattes som at ny krav gis tilbakevirkende kraft. 

- Rasen trenger rekruttering med nytt genetisk materiale. 

Mot:  

- Hunden har lite deltakelse på prøver, og framskaffelse av 

dokumentasjon for jaktlyst burde være en enkel sak. 

Konklusjon: Parring godkjennes. Eier oppfordes til å selge avkom 

til jegere, og å framstille hunden til prøver. 

• Invitasjon til KLM-I sin generalforsamling: Ingen entusiastisk 

respons, og klubben har besluttet å melde seg ut. Neppe 

nødvendig med svar. 
 

 

64/21 Eventuelt, inkl. neste møte 

Saksbeskrivelse • Tid for neste møte(r) 

23. oktober 2021 på, fortrinnsvis på Lierkroa. Lunsj. Da bes også 

alle i rådene med. Planlegger å få til en god og overordnet 

diskusjon om hvor vi vil med rasene våre, herunder endring av 

RAS-ene.  

• Leder har vært i kontakt med de fleste DK-ene som setter stor 

pris på at vi skal få i gang DK-forum. Martin Degen 

(Asker/Bærum) slutter når han flytter i høst. Der er det to DKer 

for distriktet så det går bra. 

• Innspill om sponsor-avtaler.  

 


