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MØTETYPE Styremøte, videokonferanse via Teams  

MØTELEDER Arvid Holme 

PROTOKOLLFØRER Marit Bjercke 

DELTAKERE 

Arvid Holme, Thomas Tollefsen, Pål Morten Holden, Henriette Hanssen, Fredrik Weberg-
Larsen, Marit Røberg, Wenche Porsanger, samt at Mona Himo Aakervik fra avlsrådet var med 
innledningsvis.  

 

 

 

 GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTES REFERAT   

REFERAT FRA MØTE 18.05.2020 

Gjennomgang og godkjenning av referat.  
Ingen kommentarer til referatet 

 

  

 

     

        INNKOMMEN POST 

 Ingen innkommen post som krever behandling av styret.  

 
 

 

 Status fra Avsrådet  

DISKUSJON 

Mona Himo Aakervik var invitert inn i styremøtet og gav en kort status i forbindelse med 
helseundersøkelsen. 
 
Kort oppsummering: Gordonsetter er en frisk rase og svært få hunder har kroniske smerter.  

 
Kloløsning har vært (og er) en av gordon setterens største helsemessige utfordringer. Vi ser en 
positiv nedgang i antall forekomster når vi sammenligner med den forrige store helseundersøkelsen 
i 2012. Der ser vi en nedgang fra 11 % i 2012 til 3,6 % nå i 2021.  
 
Avlsrådet har skrevet en artikkel som sammenfatter resultatene av helseundersøkelsen. Denne 
kommer på trykk i kommende nr av FH. 

 
Det er fortsatt mulig og det oppfordres på nytt at samtlige GS-eiere svarer på den generelle 
helseundersøkelsen som ligger ute på klubbens hjemmeside. Denne er åpen for alle uansett alder.  
 

KONKLUSJON  

GJØREMÅL ANSVARLIG  

   

 

 
 

09/2021 
50/2020 var gammelt 

saksnr. Skal dette brukes? 

DK status inkl. forslag til ny DK i Oslo  

DISKUSJON 

Det skal gjennomføres et møte med alle DK’er før sommeren. I forkant av denne må det kartlegges 
hvem som er aktive og hvem som evt avløsning som DK. 
 
Ny DK i Oslo (og Akershus?):  

Maja Kolsum har tatt kontakt med styret og tilbyr seg å innta rollen som Dk i Oslo-regionen.  



Flere kjenner hennes kapasitet og styret applauderer hennes initiativ. Fredrik tar direkte kontakt 
med henne og takker for hennes initiativ. 

 

KONKLUSJON 

Henriette, Fredrik og Arvid tar et snarlig innledende møte og starter forberedelsen til møtet med 

DKene.  
Samtidig må hele strukturen og inndelingen av distriktene gås gjennom. Er denne hensiktsmessig 
som den er i dag eller bør det gjøres noe med denne etter diverse fylkessammenslåinger? 
 

Resultatet av dette møtet presenteres for styret.  
 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Fredrik kontakter Maja Kolsum 

DK-gruppen har et innledende 
møte. 

Fredrik, Henriette og Arvid Snarest 

 
 

  

10/2021 VEILEDENDE PRIS PÅ VALP  

DISKUSJON 

Bør vi som raseklubb si noe om anbefalt valpepris på gordonsetter valper? RU ønsker at 

raseklubbene tar en diskusjon om dette i styrene rundt om. 
 
En «vanlig» pris i dag ligg på rundt kr. 17 - 19 tusen etter godt premierte foreldre., men i 

dagens noe overopphetede marked oppleves det at det tas godt over 20 tusen for en GS 
valp. Dette kan gjerne være fra helt umeriterte foreldre hvor kullet ikke ligger på NGKs 
valpeliste 
 

Når Avlsrådet får konkrete spørsmål om pris på GS valper svarer de ca 18 tusen. 
 
Pågangen etter GS-valp er fortsatt svært stor og selv om det er og har vært mange kull ute, 

får oppdrettere enormt mange henvendelser fra folk som ønsker valp.  
 
 

KONKLUSJON 

Styret kan ikke pålegge ulike oppdretterne hva de tar for sine valper, men ønsker å bidra til 
en edruelig prisvekst i hovedsak begrunnet med at Gordonsetteren ønskes å forbli et 
alternativ for unge valpekjøpere. Styret ønsker derfor å indikere en anbefalt valpepris for 

oppdrettere og valpekjøpere.  
 
Anbefalt valpepris som leveres i henhold til NKKs regler, inklusive regis trering, 

veterinærattest og stamtavle settes til 16-19 tusen, avhengig av foreldrenes premiering. 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

   

 
 

 

11/2021 Dansk Gordon Setter Klub 100-års jubileum  

DISKUSJON 

Vi har fått hyggelig invitasjon fra Dansk Gordon Setter klubb sitt 100-års jubileum i mars 
2022.  
Programmet er foreløpig, men det legges opp til både landskamp, cacit prøver, utstilling og 
festmiddag.  

 
 

KONKLUSJON 

Vi setter pris på invitasjonen og ønsker å delta på dette. Avlsrådet involveres tidlig for uttak 
at kandidater til landskampen. 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG  

Leder sender snarlig svar tilbake fra NGK og takker ja til invitasjonen 
 

Arvid, avlsrådet  

 
 

 
 
 

 
 
 



12/2021 BLADET FUGLEHUNDEN  

DISKUSJON Pål Morten gikk raskt gjennom arbeidsplan til Fuglehunden nr 4 

KONKLUSJON 
Det meste er klart og Fredrik skriver leder. 
 

GJØREMÅL   

   

 
 
 

13/2021 GORDON CASTLE: BRUK OG LEIE  

DISKUSJON 

Det er mulig for klubbens medlemmer og andre å leie seg inn på GC. Enten kan man kjøpe 
treningskort/dagskort eller en kan leie hele anlegget over flere dager. Dette er et populært 
tilbud og blir en del benyttet av både private på dagsturer, og også av distriktklubber og 

andre raseklubber til treningssamlinger ol. I tillegg er det flere oppdrettere som leier 
anlegget for sine valpekjøpere og lager samlinger for dem. 
 

Dette leieforholdet baserer seg på tillit og ærlighet og innbetalinger gjøres til klubben i hht 
de avtaler som inngås med hver enkelt. Dette fungerer fint, men vi har dessverre 
problemer med at noen svært få ikke gjør opp for seg til tross for gjentatte henvendelser 
og purringer på manglende innbetaling. 

 
Dessverre vet vi også at det tjuvtrenes i terrengene og hvordan kan vi som klubb håndtere 
slike ting? Blir man tatt for tjuvtrening bør dette få konsekvenser.  

 
 

KONKLUSJON 

1) Styret v/Arvid sender en henvendelse til vedkommende som ikke har gjort opp for seg 
med anmodning om snarlig innbetaling av skyldig beløp.  
 
2) Thomas og Fredrik ser på dagens retningslinjer, samt hvordan oppsyn av terrengene og 

håndtering av tjuvtrening bør behandles og presenterer dette for styret. 
 

GJØREMÅL ANSVAR  

 Arvid, samt Thomas og Fredrik  

 

 

14/2021 ADMINISTRASJON – BEHOV FOR VERTØY  

DISKUSJON 

Klubbens leder har behov for en pc klubb klubbjobbing. En får en grei pc til 5 -7 tusen 

kroner. 
 

KONKLUSJON Styret godkjenner kjøp av pc som skal brukes av klubbens leder.  

 

 EVENTUELT  

RU-MØTE 
Thomas informerte kort fra siste RU møte.  
 

TILBAKEMELDING 

FKF ønsker tilbakemelding om vintersesongen innen 15 mai. Thomas og Arvid jobber 
sammen en tilbakemelding til FKF. 

 

SPONSORARBEID 

Status og videre arbeid. Arvid gav en kort status. Det er tungt å jobbe med å få tak i nye 

sponsorer og samarbeidspartnere. Ideer og forslag mottas med takk! 
 

AKTIVITETSPLAN/NY 
HJEMMESIDE 

Klubbens offisielle arrangementer vil bli lagt ut på den nye hjemmesiden når alle funksjoner 
er oppe og går. Det er fortsatt flere ting som «henger», men blir tatt fortløpende. 
 

  

Slutt kl 22:25 


