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Referat fra styremøte for Norsk engelsksetterklubb 27. september 2017 kl. 20.30.(TLF) 
 

Tilstede: Øystein Heggelund Dahl (leder), Dorthe Haugen (styremedlem), Iver Melby (nestleder), Stein 

Martinsen (styremedlem), Terje Strickert Samdal (styremedlem), Øivind Skurdal (suppleant), Solveig 

Kullerud Gonsholt 

 

Referent: Stein Martinsen 

 

50/17  Referat fra forrige møte 

Det var ingen merknader til referat fra forrige styremøte avholdt 14. Juni 2017 

Vedtak: Referat fra forrige styremøte ble godkjent. 

 

51/17 Kongsvold 2018, NESK hovedprøve og Teknisk arrangør av Derby 

 Styret gikk gjennom problemstillingen knyttet til avvikling av NESK sin hovedprøve for 2018 som skjer 

samme helg som NESK er teknisk arrangør av Norsk Derby. Årsaken ligger i stadig økende deltakelse på 

Derby slik at det kan oppstå problemstillinger knyttet til terreng. Styret diskuterte alternative muligheter 

tilsend fra Derbykomiteen.  

Vedtak: Primært forsøkes problemstillingen løst med tilleggs terreng og eller dispensasjon fra Statskog 

på antall startende hunder. Alternativt må det vurderes å kjøre VK finale på mandag. Derby vil da starte 

fredag, mens VK starter lørdag. Dorthe Haugen ser nærmere på det praktiske rundt utforming av 

søknad. 

 

Sak 52/17 – Regelverk NM Lag 

Styret gikk gjennom tilsendte forslag fra komite nedsatt av RU for nytt regelverk for NM-lag, og fordeler 

ved at forslaget sendes på høring, iht. prosessen for regelverksendringer koordinert av FKF DU. Gjennom 

en høring vil en sikre gode demokratiske prosesser ved at alle klubber får uttale seg. Raseklubbene vil 

også få et bredere diskusjonsgrunnlag og underlag for en endelig beslutning.  

Vedtak: Styret støtter forslaget og gir sin tilslutning til at det gjennom RU sendes på høring som nytt 

forslag til prøvereglene.  

 

Sak 53/17 – Terreng som benyttes til våre hovedprøver 
 

Styret evaluerte forskjellige aspekter med avtaler og de terreng som benyttes i forbindelse med våre 
hoved prøver på høyfjell. 
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Vedtak: Øyvind Skurdal gjør videre innhenting av fakta. 

 

 

Sak 54/17 – Julemøte NESK 

 

Styret diskuterte arrangementet og ulike alternativer som foredragsholder 

Vedtak: Øystein sjekker ut med de ulike alternativene som er aktuell som foredragsholder. 

Arrangementet er et lokalt arrangement og ikke nasjonalt og skal derfor håndteres lokalt. 

 

Sak 55/17 – Medlemssituasjon 

Øystein informerte om situasjonen. Det er tilkommet 65 nye medlemmer siden 1. September.  NESK er 

pr dags dato 2225 medlemmer. Styret har fortsatt tro på at vervekampanjen som kjøres sammen med 

Eukanuba skal bidra med ytterligere medlemsvekst utover høsten. 

Vedtak: Styret tok det glade budskap til orientering 

 

Sak 56/17 – Terminliste 2018, NM-høyfjell/NM Skog – høringsforslag fra FKF 

Styret gikk gjennom de ulike alternativene. Styret velger å støtte Vorsteh klubben sitt forslag: 

24-26 august NPK 

30 august-02 september NVK NM 

21-23 september NESK og ND (Derby) 

28-30 september NFK 

Da kan NM skog gå alle helger unntatt NM høyfjell helgen. Så slipper Nordenfjelske å ha sin prøve i 
Oktober. NM skog eller andre kan også ha prøve 06-08 september hvis ønskelig. Dvs ikke prøve den 9 
september. 

Vedtak: Øystein Heggelund Dahl svarer opp FKF. 

 

 Sak 57/17 – Eventuelt 

57/17 a: Ny distriktskontakt (DK) i Øst Finnmark 

Morten Rise er ny DK i Øst Finnmark  
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Vedtak: Iver Melby tar kontakt med Morten Rise og setter han inn i det praktiske rundt det å være DK, 

samt sørger for en presentasjon av han i Fuglehunden. 

57/17 b: Info fra Avlsrådet 

Solveig Kullerud Gonsholt informerte om diverse saker Avlrådet jobber med. 

Vedtak: Styret er fornøyd med den jobben som gjøres. Styret skal ha alle referater fra Avlsrådet sine 

møter. 

57/17 c: Fuglehunden 

Øystein informerte om status etter generalforsamlingen i Fuglehunden. Foreløpig mangler tiltaksplan. 

Vedtak: Styret purrer på tiltaksplanen. 

57/17 d: Deltakelse NM Lag 

Iver Melby informerte om skriv fra FKF angående hvem kan representere sine raser på NM Lag. FKF 

foreslår at eier må være bosatt i Norge, samt at hund må være registrert hos NKK. 

Vedtak: Styret støttet forslaget fra FKF. 

 

 

 

 


