
NORSK GORDONSETTER KLUB 
REFERAT  6. desember og 13. desember   

 

MØTETYPE Styremøte, digitalt møte via Teams 

MØTELEDER Arvid Holme 

PROTOKOLLFØRER Marit Bjercke – Arvid Holme 

DELTAKERE 

Arvid Holme, Thomas Tollefsen, Henriette Hanssen, Fredrik Weber-Larsen, Pål Morten 
Holden, Marit Røberg, Wenche Porsanger 
Trond Tvedt fra AR 6.12 på sak «Status AR» 
Ikke til stede 6.12: Pål Morten Holden 
Geir Søgård fra ASLO 13.12 på sak «Status ASLO» 
 

 
     

        INNKOMMEN POST 

 Innkommet forslag pr. epost om endring i kriterier for godkjent avlshund.  Se sak 32/2021 

 
 
 

  Status fra avlsrådet  

DISKUSJON 

 
Avlsrådet har avholdt et fysisk møte og Trond Tvedt var med på styremøtet og gav styret 
en gjennomgang av samlingen. 
 
Kjell Roger Maliberg har dessverre bedt om avløsning i AR og jobben med å finne en 
erstatter iverksettes. Styret benytter anledningen til å takke Kjell Roger for sin gode innsats 
i sin periode i avlsrådet, og ønsker velkommen til nye oppgaver senere.  
 
AR ønsket en dialog og avklaring på arbeidsfordeling mellom AR og ASLO og om AR fortsatt 
skal arbeide med kloløsning i sitt arbeid. Styret ønsker at AR opprettholder sitt søkelys på 
kloløsningsproblematikken og videre arbeid med å spore, registrere og rådgi medlemmene 
rundt dette parallelt med ASLO sitt arbeid. 
 

 
 
 

31/2021  Status fra ASLO  

DISKUSJON 

Geir informerer om status for ASLO, og deltok i dialog om videre prosess vedrørende både 
finansiering og forskningsprosjekt – samt eventuelle avtaleformer for dette.   
 
Det er nå snaut to måneder siden ASLO ble opprettet og igangsatt, og vi er godt tilfredse 
med fremdrift og utvikling. Totalt har vi nå kr. 484.410,- på kontoen. 
Følgende arbeid er iverksatt: 

• Donasjoner fra enkeltmedlemmer (pr. 25.november har 406 enkeltpersoner bidratt) 
• Forpliktende avtaler med oppdrettere. (pr. 25. november har 19 oppdretter gitt 

forpliktelser om 10% av fremtidig valpesalg) 
• NGK omdisponerte avsatte midler for lån til NKK, over til prosjektet. 
• Vi har laget og oppdaterer en takke-liste på hjemmesiden. 
• Ukentlig oppdatering av pågående arbeid. 
• Det har søkt NKKs forskningsfond om 300.000,-  
• Det er søkt NKKs administrasjon om ytterligere 200.000,-. (Frode Lingaas er i loopen 

og gir foreløpig positive signaler) 

• Vi har avholdt første presentasjon for NESK, og blir invitert til å delta i deres styremøte 
i januar. 

• Det er utarbeidet en flyer som er distribuert via epost til alle medlemmer. Her 
begynner det å komme donasjoner fra bedrifter.  

 

 
 
 
 
 
 



32/2021   Forberedelse generalforsamling mars -22  

DISKUSJON 

Neste års GF skal avholdes 2. mars og leder sender ut en epost til alle som skal bidra til GF 
mappa. 
 
 

KONKLUSJON 

Fristen til å sende inn stoff til GF mappa er 14. januar.  
 
Alt stoff skal sendes på epost til post@gordonsetter.no og Marit har ansvaret for å sy  det 
hele sammen. 
Vi skal legge opp til å gjennomføre GF digitalt via video/Teams som alternativ om 
smittesituasjonen krever dette.  
 
Styret forbereder innhold i forslag for avsetning av midler til ASLO.  
 

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Leder sender epost til alle utvalgsmedlemmer Arvid Snarest 

 
 
 

33/2021   Innmeldt sak om avlshund kriterier  

DISKUSJON 

Styret har mottatt et forslag om endring av kriterier for godkjent avlshund i NGK.  Forslaget 
har følgende innhold: 
- endre eksteriørkrav til godkjent avlshund fra Good til Very Good.  
- se på bruksegenskaper og bruke premiegrad som krever reis på jaktprøve 
- vurdere om eier må være medlem i NGK for å få godkjent avlshund 
 
Styret har involvert AR for råd og innspill i denne saken. 
AR anbefaler ikke å gjøre endringer nå da det vil begrense avlsmateriale. 
  

KONKLUSJON 

Styret vurderer det slik at en endring i eksteriørkrav til Very Good ikke vil redusere avlsmaterialet 
for rasen nevneverdig, og konkluderer med at kriteriene som gjelder eksteriør heves fra Good til 
Very Good. De øvrige aspektene i forslaget vedtas ikke og blir stående slik de er pr. i dag.   

Dette gjøres gjeldende fra dato 1.3.2022. Vedtak har ikke tilbakevirkende kraft.  
 

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Leder informerer AR om dette i dialogmøte, tidspunkt avklares.   Arvid  

 
 
 
 

34/2021   Status DK  

DISKUSJON 

Fredrik ga en kort status for DK apparatet. Det er fortsatt flere distrikter som mangler DK. 

Her må det gjøres en jobb slik at vi får nye og dedikerte bidragsytere ute i distriktene.  

Den vedtatte DK instruksen sendes til alle DKer. 

Fredrik/Marit gjør nødvendige justeringer på hjemmesiden og oppdaterer med nye navn. 

Distrikt Asker, Bærum og Buskerud planlegger å arrangere fase 1 kurs på nyåret. Dette vil 

bli gjennomført til selvkost/egne DK midler. 

KONKLUSJON Den 25. januar 2022 blir det nytt dialogmøte med DK’ene via Teams.  

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Sende invitasjon til DK møte  Fredrik/Henriette Snarest 

 
 
 

35/2021  Trippelprøven 2022  

DISKUSJON 

I 2022 er det NGKs tur til å arrangere Trippelprøven på Kongsvold. I 2022 er Trippelprøven 
fra 30.september til 2. oktober.  
 



KONKLUSJON 

En prøvekomite og prøveleder må settes ned snarest mulig slik at denne kan begynne 
planleggingen av denne prøven. 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 

Styret jobber videre med å skaffe prøveleder Thomas  

 

 
 
 
 
 

 EVENTUELT   

STATUS GORDON CASTLE Det er avtalt møte med Statskog 18 januar 22 

NYTT MEDLEM I AR 

Det arbeides for å finne nytt/nye medlemmer i AR, med søkelys på å utfylle med nødvendig 
kompetanse i henhold til AR sine oppgaver og retningslinjer.  Styret og AR jobber med dette 
i fellesskap.  

 


