
 

 

Referat fra styremøte Norsk Pointerklubb. 

Fredag 21.09.12 kl. 18.30 – 19.30, Hjerkinn Fjellstue. 

 

Tilstede:  Bjørn Smistad, Geir Roger Hagenes, Espen Lunne, Ole-Arnstein Strømsli, 

Ann-Reidun Borgen. 

Forfall:  Terje Natland, Ola Thingelstad. 

Innkalt:  Terje Bjugan – sponsing.  

Møteleder: Geir Roger Hagenes 

 

Sak 53/12 Godkjenning av innkallelse og saksliste. 

  Godkjent uten anmerkninger. 

 

Sak 54/12 Gjennomgang og godkjenning av referat styremøte 21.08.12.  

   Geir Roger går i gjennom referatet fra møtet. 

  Godkjent uten anmerkninger.  

 

Sak 55/12 Innkommet post/mail til styret:  

 Frist for søknad om fuglehundprøve 2013. 

Fristen er 31.10.2012.  Det er gitt beskjed til Bjørg H. om å avvente til over 

helga. 

 Mail fra NBK ang ønsker om å flytte tidspunktet for NM høyfjell, sendt FKF 

med kopi til raseklubene.  Vi blir enig om å skrive brev om at dette må 

behandles i RU, kopi til FKF.  Bjørn og Geir Roger tar ansvar for dette brevet. 

 Brev fra NBK  vedr etiske grunnregler for avl og opprett. 

Oversendes avlsrådet og behandles på neste møte. 

 Grasrotandelen Norsk Tipping.   

Dette er forbeholdt lokale lag med egne styrer og org nummer.  Er derfor ikke 

aktuelt for NPK på nåværende tidspunkt. 

 Anke på vedtak i NJK-sak. 

Orientering ved Geir Roger.  

 

Sak 56/12 Forslag til regelverksendringer for jaktprøver for fuglehunder til høring. 

Vedtak: Ole Arnstein S og Terje Natland går i gjennom dette høringsforslaget  og 

legger det fram på neste styremøte.  

 



Sak 57/12 Statutter Nordisk Pointer Match.  Brev fra Danmark. 

I brev fra Dansk pointerklub kommer forslag om endringer av statuttene for 

Nordisk pointermatch. 

  Vedtak: Vi står på reglene som foreligger i dag, våre egne NM-lag statutter  

  Bjørn og Geir Roger skriver brev tilbake med vårt syn på saken. 

 

Sak 58/12 Unghundløp 2013. 

  Vi ønsker et unghundløp samtidig med vår hovedprøve på Hjerkinn høsten 2013. 

Kvalifikasjonskrav er 1. UK, lukket prøve kun for pointere.  Vi lufter forslaget og 

kommer tilbake med et endelig forslag på neste møte. 

 

Sak 59/12 Info fra avlsrådet. 

Det har vært ei travel tid og avlsrådet har ennå ikke avholdt sitt «fysiske» møte.   

Håper å få til dette senere i høst. 

 

Sak 60/12 Eventuelt: 

 

Styret i NPK vil gratulere Stian Henriksen og Ørntuas Aiko med  2. VK finale NM 

Høyfjell Høst. 

 

 Mail til styret vedr uttak NM lag. 

Mailen tar til etterretning. 

Styret står bak avlsrådets uttak til NM lag denne høsten, men vi vil se på 

kriteriene for uttak og legge dette fram for RS i 2013.     

 

 Møte med aktuell sponsor. 

Bjørn, Geir Roger og Terje Bjugan har hatt møte med aktuell sponsor.   

Kommer tilbake med mer informasjon når forhandlingene er avsluttet.  

 

  Neste styremøte i uke 42.   

 

 

Ref. 

Bjørn Smistad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


