
          

 

 

 

Referat fra styremøte, 16.10.2012 kl. 20.00 – 22.00                                                                           

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

  Terje Natland   

Forfall:  Ola Thingelstad , Ann-Reidun Borgen 

 

Sak 61/12 Godkjenning av innkallelse og saksliste     

  Godkjent uten anmerkninger 

Sak 62/12    Gjennomgang og godkjenning av referat styremøte 21.09.2012   

  Godkjent uten anmerkninger 

Sak 63/12 Informasjon fra møte med distriktsrepresentantene 16.10.2012  

  Bjørn og Geir Roger ga et kort muntlig referat fra møte tidligere på kvelden med 

  distriktsrepresentantene.                                                                                       

  Ingen anmerkninger. 

Sak 64/12 Innkommet  post / mail styret       

  Mail fra lagleder / deltaker VM 2012 britiske raser vedrørende reisestøtte. 

  Innvilget, reisestøtte gitt etter gjeldene regler. 

  Mail fra NKK til styret i raseklubbene vedrørende                                 
  RAS-rasespesifikke avlsstrategier.      
  Oversendt avlsrådet.  
  RAS skal beskrive rasens historiske bakgrunn og utvikling, dagens situasjon,  

  kortsiktige og langsiktige mål, samt beskrive en strategi for å nå målene. Sentrale 

  områder er rasens populasjon, helse, mentalitet og bruksegenskaper, atferd og  

  eksteriør. Det er viktig å prioritere de områdene det skal fokuseres på, og  

  videre lage en plan for hvordan klubben vil sikre at avlsstrategien følges opp og 

  brukes aktivt. Første versjon av RAS skal sendes inn til NKK av styret   

  NPK innen 01.01.2014.   

  Mail fra NKK, nytt tidspunkt for utsendelse av medlemsgiroer.  

  Sekretæren har svart på mailen fra NKK, NPK er ikke tilfreds med flytting av  

  tidspunkt for utsendelse av medlemsgiroer. Burde vært bedre kommunisert fra NKK. 

  Mail fra NKK, invitasjon til avlsrådskurs 2013, lørdag 26 og søndag 27 januar. 

  Oversendt avlsrådet, leder av avlsråd melder om hvor mange i avlsrådet som har 

  behov for avlsrådskurset til styret. 



 

Sak 65/12          Gjennomgang av forslag til regelverksendringer jaktprøver for fuglehunder. 

  I følge oppsatt plan for gjennomføring av revisjon av regelverket for jaktprøver for 

  fuglehunder er vi kommet til høringsrunden. De innkomne forslagene er satt inn i 

  regelverket under tilhørende punkt. Forandringene er markert med rød farge.

  Frist for tilbakemelding til dommerutvalget i FKF 01.12.2012 

  Terje og Ole-Arnstein har gjennomgått regelverksendringene, de skanner  

  dokumentet og sender det til de øvrige i styret for gjennomgang på neste  

  styremøte.    

Sak 66/12 Norsk Pointerklubs hovedprøve / Norsk Derby 2012, regnskap / lotteri 

  Klubbens hovedprøve / Norsk Derby 2012 ble en suksess, tilbakemeldingene fra 

  deltakere, dommere og Derby komite har vært bare positive noe vi er svært glade for.

  Vi vil berømme prøvekomiteen for dette arrangementet.    

  Uten våre samarbeidspartnere, Lundhags, MX sport og Købers ville et slikt  

  arrangement ikke latt seg gjennomføre, vi oppfordrer våre medlemmer til og støtte 

  opp om våre samarbeidspartnere.      

  Styret sto ansvarlig for Pointertreffet torsdagskvelden på fantestua, denne sosiale 

  happeningen skal vi ta vare på.        

  Under jegermiddagen på lørdag kveld fikk Aslak Digernes og Snorre Nicolaisen utdelt 

  klubbens gullmerke til stående ovasjoner.     

  NPK`s æresmedlem Kjell Duedahl fikk overrakt FKF`s gullmerke fra Petter Elvestad 

  som representerte styret i FKF. 

  Regnskapet for vår hovedprøve / Norsk Derby viser et overskudd.  

  Vårt lotteri gir et viktig bidrag til klubbens drift, vi vil takke alle våre   

  samarbeidspartnere for gevinster til lotteriet, samt alle våre loddselgere og for ikke 

  å glemme, alle våre lodd kjøpere, tusen takk!  

  Resultatmessig er vi meget fornøyd, Eidemlia`s Dallas, e/f Henry Espeseth 2 pl. ND

  Black Luckys Ingo, e/f Knut Gunnar Sørli 2 VK finale, res.cacit. Vi gratulerer! 

  Vi gratulerer samtidig alle andre som fikk flotte premier denne helga! 

Sak 67/12 Unghundløp 2013 regelverk, søknad FKF, søknad om fuglehundprøve 2013 

  Beslutning:          

  NPK vil søke om lukket endags unghundløp/testløp, konkurranse i 2013, 

  Maks antall deltakere 20 stk, unghundløpet vil bli søkt avholdt under vår hovedprøve.

  Styret vil komme nærmere tilbake vedrørende uttakskriterier og regelverk, 

  dette løpet skal være inntresant for oppdrettere, deltakere og publikum. 

  Søknadsfrist 31.10.2012. 

 

 



Sak 68/12 Info fra avlsrådet    

  Espen informerte om uttak NM- lag lavland.     

  Avlsrådet forsøker å få avholdt fysisk møte førstkommende mandag Gardemoen.

  Kort info vedrørende RAS- rasespesifikke avlsstrategier.    

  Avlsrådskurs NKK lørdag 26 og søndag 27 januar 2013 

Sak 69/12 Poengberegning pointercupen 

  Det har kommet en del spørsmål om hvordan poengberegningen i pointercupen 

  skal praktiseres vedrørende oppnådde resultater i utlandet.   

  Dette var også oppe på årets representantskapsmøte sak 4.1.  

  Sak 4.1  

  Forslag fra avlsråd vedr. poeng i pointercup for hunder stillt i utlandet. 

  Tillegg til statutter for pointercup; resultater oppnådd i utlandet: 

 

  Svergie, Danmark og Finland skal ha lik poeng fordeling som Norge 

  Resultatene skal/må dokumenteres fra arrangør med resultat og stempel med eier, 

  hund, fører, resultat 

 

  Vedtak: Vedtatt 

  Styret presiserer:         

  Slik styret tolker vedtaket skal den hund som oppnår en premiering kvalik, samt 

  plassering i finalen ha poeng i pointercupen for begge oppnådde resultat, selv om 

  kvalik og finale går samme dag.      

  Styret vil be avlsrådet klargjøre kriteriene bedre for resultat oppnådd i   

  utlandet og legge dette frem for representantskapsmøte 2013. 

Sak 70/12 Årbok 2012  

  Terje Nordheim har påtatt seg oppgaven sammen med styret å selge annonser. 

Sak 71/12 Sponsor avtaler 2013 / 2015 

  Styret har engasjert Terje Bjugan som ansvarlig for sponsoravtaler.  

  NPK har inngått avtale med Royal Canin gjeldene fra 01.01.2013 til 31.12.2015. 

  Det vil komme nærmere informasjon om denne avtalen på vår hjemmeside. 

  For øvrig så jobber vi tett med andre avtaler som vi vil komme tilbake til senere. 

 

 

 

 

 

 



Sak 72/12 Eventuelt 

  Styret i NPK vil spesielt gratulere følgende:     

  Henry Espeseth,   Eidemlia`s Dallas         2pl Norsk Derby 

  Henry Espeseth/ Søren Mulvad, Eidemlia`s Dano        1pl Svensk Derby 

          Svein T. Kittelsen, Fjellrypas Lj Rally av Troll-Leiken        1pl Unghund Grandprix

  Dette er unghunder vi håper og høre mye fra i fremtiden! 

  Samtidig vil styret rette gratulasjoner til alle våre medlemmer som har oppnådd 

  utmerkede resultater nå i høst, pointeren har virkelig markert seg!                                     

  Vi er stolt! 

  Materialforvalter Per Edvartsen har takket for seg, ny Håvard Rudi tlf. 900 64 231

  Layout hjemmesiden? 

 

  referent         

  Geir Roger 

   

   

 

   

     

    

   

 

 


