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 STYREMØTE NMKL  

Møtetid 28.10.2021 KL. 18:30   

Møtested Teams 

Innkalte 

Oppmøte 

Styret, rådene og hårviltkontakt 
Kristin Ruud Alvseike, Harald Bruflot, Norman Weisz, Kirsti Danielsen, Stig 
Hovland, Christian Bakke, Jan Teigen, John-Petter Gundersen, Andreas 
Hervik, Lars Bjørge Thorsen, Frode Sørbø, Erik Myrum, Erik Tranaas 
Vannebo, Nils Roar Sælthun 

 

65/21 Godkjenning av innkalling 

Saksbeskrivelse • Referent: Nils Roar 

• Er møtet beslutningsdyktig? Ja 
• Saker under eventuelt: Ingen 

 

66/21 Referat fra forrige styremøte 

Saksbeskrivelse • Godkjennes på neste styremøte  

 

67/21 Spørreskjema avkomsgransking 

Saksbeskrivelse • 49 svar, trenger flere utenfor «den indre krets» 

• Svarfrist 15. november 

• Flere kanaler ut? Harald, sjekke med NKK. 

• Mail til medlemmene? 

• Ved mailutsendelse – be om videresending 

 

68/21 Rasespesifikk avlsstrategi 

Saksbeskrivelse Diskusjonen er rettet inn mot å kartlegge egenskaper som det bør 

fokuseres og vektlegges på i arbeidet med ny Rasespesifikk Avlstrategi. 

Resultatene fra spørreundersøkelsen blir også et viktig innspill til dette 

arbeidet. Andreas Hervik ledet diskusjonen, som han strukturerte i tre 

hovedelementer, bruksegenskaper, eksteriør, helse og gemytt. 

Diskusjonen er refert på stikkordsform og sentrert rundt momenter som 

ble trukket frem/ nevnt i møtet. 

Bruksegenskaper 

• Litt mye piping i rasen 

• Jaktlyst har vært fokus i 15 år – framgang 

• Trekking og kløv – gode bruksegenskaper 

• Er enkelte KLMer «lystmordere» 

• Jaktlyst vs presisjon – er vi der vi trenger på jaktlyst 

• Kontakt, samarbeid viktig 

• God potepels viktig 

• Svake standegenskaper? Mer varierende sammenlignet med 

settere? For skogsfugljakt kan en ikke låst stand være en god ting 
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• Kan bli for sterk stand 

• Svakheter: Smalt søk, svak jaktlyst 

• For stor jagelyst?  

• Sammensatt problemstilling med standinstinkt – kan være 

sammenheng med jaktlyst. Dårligere utviklet standinstinkt 

observert hos danske kleinere? 

• For stor jagelyst er ikke en ønsket egenskap på hårvilt 

 

Eksteriør 

• Farge, pelskvalitet, pelslengde, størrelse, robusthet, beinstamme, 

tenner – blir bedømt på utstilling 

• Egenskaper i kaldt klima 

• Røyting 

• Pelskvalitet 

• Bevegelsesmønster – generelt bra 

• Skimmel er dominant, må holdes under oppsikt ved på 

skimmel/skimmel-parring i flere generasjoner for å unngå at 

fargen blir homogent brun 

• Størrelse – noe stort sprik nå 

• Følger dommerne standarden? Lenge siden det er arrangert 

dommerkonferanse for rasene 

• La ikke jaktegenskaper trumfe standard 

• Bør dommerne dra fram målestanga oftere? 

Helse og gemytt 

• Er dommerne er litt for feige til å kommentere gemyttfeil? 

• Det blir rapportert agressivitet på prøve, men blir det fanga opp 

og fulgt opp? 

• Piping er eit problem når det gjelder bruksegenskaper 

• Vokting . er det et problem?  Kjent, men ikke opplevd som et 

problem. «Jakt og vakt» klassiske egenskaper ved KLM 

• HD – Flere bør ta røntgen. Viktig å se på matching med makker 

• EU (ektopisk ureter)– underordna problem? Frode Lingås vetinst 

vet noe om utbredelse 

• Apetitt? 

• Forplantningsevne? Kva vet vi om det? Problem med grosser 

Opplevd at hanhund ikke vet hva han skal gjøre. Lite informasjon  

• PRA (progressiv retinaatrofi) - er det et problem 

• Vi bør være forsiktige med å lete etter skavanker 

• For høy alder ved første parring? 

• Lite internasjonal parring? 

• Viktig med samlinger for a få jaktdokumentasjon nå.  Også viktig 

for å motivere fleire til avl (og prøver)  

• Bare ca 10 avlsgodkjente hanner og 20 tisper. Færre og færre 

avlsgodkjente hunder  

• Vanskelig å fange opp de som har kjøpt seg hund i utlandet 

• Hvordan brukes indekser? HD-indeks blir brukt. Dersom man 

slapper av på avlsgodkjenningen må kanskje 

parringsgodkjenningen være nøyere.  Antall parringer blir sjelden 
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et problem.  For liten base til at indeksene blir av stor nytte for 

klubben 

• Linjene og genetikken er viktigere enn individene 

• Viktig å oppfordre til å delta i lokale fuglehundklubber – ikke alle 

kan delta på Golsfjellet 

• Flere DK-samlinger 

• Budskap nr 1: Få folk til å stille opp og delta 

 

 

69/21 Fuglehunden  

Saksbeskrivelse • Plan for stoff videre og frister 

Frist i midten av november. Leder/ styrets spalte – normalt 

skriver leder i nr.1, nestleder stepper inn Annonse for årsmøte. 

Referater fra arrangementer og andre innspill, viktig at skriving til 

FH fra alle arrangement blir avtalt av de som arrangerer 

 

70/21 Eventuelt, inkl. neste møte 

Saksbeskrivelse • Tid for neste møte(r) 

Medio november 

 


