
 

 

 

Styremøte på Teams NESK 09.06.22 kl.19:00 

Tilstede: 

Iver Melby, Dag Kleven, Anne Cathrine Wie, Kyrre Røstad, AR v/ Arne Hovde, Jonny Åsheim, 

Referent: Jonny 

Følgende saker var til behandling:  

45.06.22 Referat forrige møte. 

Referat fra Fuglehund tinget er ikke helt ferdig. Kyrre gjør ferdig med frist kommende tirsdag. 

46.06.22 Saker fra avlsråd til styrebehandling 

AR Sak 18/22 Kriterier for godkjente avlshunder 

Avlsrådet ønsker å bidra til både å øke antall individer som HD røntges og redusere 

forekomsten. Det foreslås derfor å endre dagens kriterier knyttet til HD for godkjente 

avlshunder. 

Forslag 

 Avlshundene og dens foreldre skal være fri for HD (A eller B status) og at minst 50% av 

kullsøsken skal ha kjent HD status, med resultat C eller bedre, og HD indeksen i Dogweb 

skal være 95% eller høyere. 

 Avlsrådet kan i særskilte tilfeller dispensere fra kravet om 50 % røntgede kullsøsken om 

hunden det søkes for har indeks over 105. 

Vedtak: Styret stiller seg bak forslaget og ber AR informere medlemmene. 

AR Sak 19/22 Kriterier for årets hund 

 Avlsrådet ønsker å tilføye krav om at hunder som skal konkurrere om årets hund, må 

være røntget og ha C eller bedre (hvis den er over 18 mnd) 

 Videre ønskes et krav om at Årets hund må ha minimum ett tellende resultat med 

makker. 

 Det ønskes å gå bort fra at eier sender inn resultater selv, til at AR selv finner de 3 beste 

hundene i hver kategori som tilfredsstiller kriteriene. 

 Vi foreslår å innføre en egen klasse for Årets skogsfuglhund. 



 

 

Vedtak: Styret stiller seg bak forslaget og ber AR utarbeide kriterier som skal godkjennes av 

styret. 

AR Sak/20/22 Championatpoeng 

AR foreslår å endre poengskalaen for fullkombinert fra at man i dag ikke har begrensninger 

på hvor mange ganger man kan benytte seg av poeng fra denne prøveformen. 

Forslag: - Endre fra dagens situasjon med ingen begrensninger til maks 1x1 fullkombinert er 

tellende. 

Det gis i dag tilleggspoeng for 1.UK og 1.AK Apport som kan benyttes inntil 5 ganger.  

Forslag: - Endre dette til 2 ganger. 

Vedtak: Styret stiller seg bak forslaget. AR sender forslag til RU som er besluttende 

myndighet i slike saker. 

 

AR Sak 50/22 Prosjekt Avlsråd roadshow! 

Er du opptatt av ES avl, møt avlsrådet i NESK! (vi inviterer oppdrettere og de som er 

interessert i avl av ES) Vi ønsker å treffe flest mulig av våre oppdrettere i NESK og også andre 

som er opptatt av å fremme avl av rasetypiske engelske settere. Derfor ønsker vi å møte 

medlemmene rundt om i Norges land, vi legger en plan for å reise til div steder i Norge og 

treffe flest mulig. Ideen er å få en tilbakemelding på hva medlemmene ønsker at avlsrådet 

skal jobbe med. Få råd og tilbakemelding på den jobben som gjøres av styret og avlsrådet 

rundt spørsmålene om avl av ES. Vi ønsker å dekke punkter fra RAS og vi ønsker også å 

presenter de arbeidsoppgavene som avlsrådet jobber med. Men det er også ønskelig å få en 

dialog med medlemmene om dette dekker det de ønsker at avlsrådet skal jobbe med. Vi tror 

dette best gjøres med et Roadshow fra avlsrådet sin side. Prosjektet kan strekke seg over 2 

år, og vi ser muligheten til å starte prosjektet under sommersamlingen i Sømådalen 2022, 

videre til samlingen på Evenes juli 2022. Etter de 2 treffene kan vi oppsummere før vi med litt 

erfaring kan legge opp en plan for å møte medlemmer på følgende steder: Lillehammer 

(kostnad 2-3 tusen) Tønsberg (kostnad 2-3 tusen) Lillestrøm (kostnad 2-3 tusen) Fredrikstad 

(kostnad 2-3 tusen) Kristiansand (kostnad 3-4 tusen) Stavanger (kostnad 3-4 tusen) Bergen 

(kostnad 3-4 tusen) Molde (kostnad 3-4 tusen) Trondheim (kostnad 3-4 tusen) Namsos 

(kostnad 4-5 tusen) Mosjøen (kostnad 4-5 tusen) Bodø (kostnad 4-5 tusen) Tromsø (kostnad 

4-5 tusen) Alta (kostnad 4-5 tusen) Totalt 16 møter. (ca. kostnad for 60 tusen for prosjektet, 

ingen kostnad for de 2 samlingene i sommer fordi Petter skal dømme på Evenes og det er nok 

folk i Sømådalen) Prosjektet er krevende, men dette er en nyskapning innenfor alle raser!! 

Ikke mange har ressurser til å gjennomføre en slik aktivitet, men vi i avlsrådet i NESK mener vi 

skal klare dette. 2-3 personer fra avlsrådet eventuelt styret møter opp på de avtalte stedene 

og inviterer til dialog. Der det er mulig å bruke lokale krefter, trenger vi ikke flere enn 1 

person på reisefot, som f.eks Bergen der vi har varamedlem, samme i Tønsberg der Kyrre 



 

 

(nesten) bor, vi har Iver nært Lillehammer osv. Dette for å holde kostnadene nede. 

Presentasjonen blir laget og det blir et standardisert opplegg. Vi lager en powerpoint 

presentasjon og åpner for dialog, noterer ned innspill og oppsummerer på hvert enkelt sted. 

Tar med oss innspillene og lager en sluttrapport fra prosjektet, som også vil forme jobben til 

avlsrådet de neste årene. Sammen med RAS vil dette bli et arbeidsverktøy som 

rasen/klubben vil dra nytte av i sitt arbeid med å forsterke vår rase på alle felt. Kostnader i 

forbindelse med prosjektet, vil typisk være flybillett/reisekostnader/leie av lokale og 

eventuelt leie av fremviser. Kaffe noe å bite i under møtet. Vi planlegger å involvere distrikts 

kontakter, lokale fuglehundklubber og andre for tips med lokasjoner/lokaler. Dette vil skape 

aktivitet og samhold i vår rase og bidra til å knytte tettere bånd og forståelse for vårt arbeid i 

klubben. 

Vedtak: Styret er positiv til målsetningen til tiltaket, og vedtar at som prøveprosjekt kjøres 

Sømådalen og Liland. Resultatet evalueres, og plan for videreføring legges. Styret stiller spørsmål om 

at dette kan kjøres på teams?  

 

AR Sak 49/22 Prosjekt Dommerkonferanse NESK for rasen Engelsk setter 

Avlsrådet ønsker å få arrangert en dommerkonferanse 21. januar 2023 på Gardemoen 

Scandic Gardemoen (Her har jeg holdt av rom/mat og konferanserom). Samme helg den 22 

jan har Norsk Vorsteherklubb sin dommerkonferanse, og det er en fordel å bruke samme 

helg til vår konferanse. Det blir flere dommere og sparte kostnader. 

Kostnaden for konferansen i regi NESK blir:  Konferansesal stor 20 000,- da har vi også tilgang 

til en mindre sal. Trenger det for gruppearbeid, og å vise hunder inne (januar mnd.). 

Dagpakke på hotellet for 35 personer 20 300,- 

Hotellrom 10 stk., kr ca. 10 000,- (her er det mulig å avbestille de vi ikke trenger tett opp til 

konferansen og det er sannsynlig at behovet er mye lavere). 

Rom trenger å bestilles / reserveres p.g.a. dommere som kommer langveis fra. Dommerne 

får også støtte til utdannelsen sin, og deres overnatting blir ikke belastet oss. 

Middag på kvelden lørdag er det ønskelig at NESK dekker i et evt. spleiselag med 

Vorsteherklubben! 

Det kan bli noe kostnader knyttet til å be eiere av hunder komme til konferansen for å vise 

hunder, da snakker vi om kjøregodtgjørelse og eventuelt at de får lunsj sammen med oss på 

hotellet.  

Prøver å finne 6-8 hunder med lokal forankring i Oslo / Romerike. (Jonny) 

Kostnader totalt blir på ca. 50-60000,- mest sannsynlig mindre. 

 



 

 

Det er over 15år siden raseklubben har avholdt konferanse for ekstriørdommere på vår rase, 

og i RAS står det at vi burde avholde en i hver 5 års periode. Sist konferanse ble avholdt i 

2007… og da blir det 15 år siden, om vi arrangerer en i 2023. 

Vedtak: Styret har godkjent tiltaket i styremøtet 18.05 og oversendt tilbakemelding med noen 

forbehold om detaljert budsjett. Tilbakemelding er oversendt AR v/Arne Hovde dato:23.05.22  

47.06.22 Hjemmeside, web komiteen. Ny webredaktør (Grete). 

Ny webb butikk settes i drift ved Iver i morgen fredag 10.06.22. Pga. Gretes fravær utsettes 

saken til neste styremøte. 

48.06.22 Aktiviteter fremover (Alle). 

 På Liland deltar Iver fra styret. Iver får dekket reisekostnader.  

 Kommende jaktprøver på Kongsvold går iht. plan. 

 Fellessamling for styre/AR i 2023 må forberedes.  

 Utskifting av leder AR må forberedes. 
 

49.06.22 Det kommer stadig inn henvendelser til NESK om hjelp til omplassering av hunder.  Er 

NESK mulighet til å hjelpe disse medlemmene på noe vis? 

Vedtak: Dorthe og Iver utarbeider forslag. Dette presenteres for styret. 

50.06.21 Lukket prøve for engelsksettere. 

Ambulerende jaktprøve. Syndinprøven var et prøveprosjekt som ble vellykket gjennomført. Dette er 

et tiltak for nybegynnere med treningsparti på lørdag og lukket prøve på søndag med premieringer. 

Vedtak: Styret ønsker å utvide dette tilbudet.  Ingeborg og Anne Cathrine sender brev etter mal fra 

Syndinprøven til distriktskontaktene.  

51.06.22  ES - CUP 

Som et tiltak for å øke oppmerksomheten for våre arrangementer, har AR utarbeidet et konsept med 

NESK- cup. For å være med i konkurransen må man delta i tre av klubbens totalt 9 arrangementer. 

Dette er lagt ut på hjemmesiden uten videre kommunikasjon med styret.  

Vedtak: Styret er informert om tiltaket, men for fremtiden bør slikt gå gjennom styret før det 

offentliggjøres.. 

52.06.22 Publisering av informasjon angående samarbeid med NGK om forskningsprosjekt.  

NGK ønsker å informere medlemmene nå om at det er inngått en intensjonsavtale med NESK 

angående forskning. Nedenforstående forslag til tekst er kommet inn fra NGK: 

Norsk Gordonsetterklubb (NGK) og Norsk Engelsksetterklubb (NESK) har nå inngått et samarbeid 

gjennom et forskningsprosjekt som har som mål å fremskaffe ytterligere kunnskap om helserelaterte 



 

 

utfordringer i de respektive rasene. Prosjektet skal gjennomføres ved NMBU med Frode Lingaas som 

prosjektleder og skal fokusere på de arvelige sykdommene kloløsning, atopi og tyroksinmangel. Det 

gjenstår ennå noen formaliteter i form av kontrakter mellom de ulike aktørene før prosjektet kan 

starte, men vi regner med at dette er i orden i løpet av sommer/tidlig høst 2022. Det vil bli etablert 

en styringsgruppe for prosjektet med representanter fra begge raseklubbene. 

Finansieringen til prosjektet er allerede delvis på plass gjennom at NGKs medlemmer har bidratt med 

345 000,-, NGKs styre har omdisponert 150 000,- av klubbens midler til prosjektet, samt at NGK sin 

generalforsamling vedtok at klubben skal bruke 1 000 000,- av klubbens egenkapital på prosjektet. I 

tillegg har en rekke oppdrettere av Gordon setter sagt seg villige til at 10% av fremtidige inntekter fra 

avl (i prosjektperioden). Pr. dd. Utgjør dette like over 1 500 000,- 

Det er også inne en søknad til NKKs forskningsfond om støtte til prosjektet. Denne forventer vi svar 

på innen rimelig tid. Det er her søkt om et bidrag på 300 000,- 

NESK har gjennom sin generalforsamling vedtatt å bidra med 1 000 000,- av sin egenkapital inn i 

prosjektet. Samtidig ble det også vedtatt at NESK skal arbeide med å skaffe ytterligere midler inn til 

prosjektet etter samme modell som NGK har brukt ovenfor sine medlemmer og oppdrettere. 

Prosjektet vil bidra til at begge rasene får en bedre oversikt over helsestatusen i populasjonene. 

Forhåpentligvis vil også prosjektet bidra med info og metodikk som etter hvert kan brukes videre 

som verktøy for å redusere forekomst av sykdommer med arvelig disposisjon, og slik at vi kan oppnå 

en forbedret helse- og velferdsstatus for hundene våre. 

Klubbene er takknemlige for medlemmenes innsats for å få prosjektet i havn, men vi er også 

avhengig av fortsatt støtte og bidrag for å kunne finansiere prosjektet i hele dets tiltenkte varighet. Vi 

oppfordrer derfor hundeeiere til å ta kontakt med sin raseklubb dersom dere ønsker å bidra 

økonomisk.                    . 

 

Vedtak: Styret har innvendinger mot deler av innholdet. Dag skriver et utkast som sendes på høring 

til styret og leder i AR. Resultatet sendes NGK. 

 

 

Neste styremøte: Innen utgangen av Juni?? (Uke 26) 

 


