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Saksliste på Generalforsamlingen i Norsk Gordonsetter Klub 2022 

 

1. Konstituering  

a) Valg av fullmaktskomite 

b) Valg av møteleder og sekretær 

c) Valg av tellekorps 

d) Godkjenning av innkalling 

e) Godkjenning av sakslisten 

f) Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen 

 

2. Årsberetninger 

a) Styrets årsberetning 

b) Avlsrådets rapport 

 

3. Regnskap m/ revisors beretning 

 

4. Innkommen sak 

a) Forslag fra styret:  

Generalforsamlingen 2022 gir styret fullmakt til å bevilge inntil kr 1.000.000, - fra 

klubbens egenkapital til kloløsningsprosjektet.  

 

5. Planer for drift og aktiviteter 2022 

 

6. Fastsettelse av medlemskontingent 

 

7. Budsjett for 2022 

 

8. Valg  
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Sak 2. Årsberetninger 

a. Styrets årsberetning 

 

I perioden mellom Generalforsamlingen 2021 og 2022 er det avholdt 12 styremøter. 

Styremøtene er gjennomført digitalt via Teams.  

Styret har i perioden bestått av:  
Arvid Holme (leder), Thomas Tollefsen (nestleder), styremedlemmer: Henriette Hansen, 
Fredrik Weberg-Larsen og Pål Morten Holden. Varamedlemmer: Marit Røberg og Wenche 
Porsanger. Klubbens sekretær er Marit Bjercke.  
 
Styret har i perioden jobbet med oppgaver som inngår i vedlikehold av klubbens ordinære 

virksomhet. Vi har blant annet jobbet med å etablere en ny hjemmeside som ble lansert. 

Den er nå tatt i bruk og det er gode tilbakemeldinger om at den fungerer etter intensjon. 

Kanskje bør hjemmesiden brukes i enda større grad til å formidle gode prestasjoner og 

aktuelle artikler slik at vi øker verdien for lesere og samarbeidspartnere/sponsorer? 

Det er gledelig å observere at klubben har mange dyktige medlemmer som leverer gode 

prestasjoner.  Dette forteller oss at rasen vår er fullt på høyde med andre fuglehundraser i 

forhold til jaktlige egenskaper.  Spesielt vil vi her trekke frem at klubben innehar regjerende 

Norgesmester på Skog – og benytter anledningen til å gratulere Arild Dahl og Bukkafjellets 

Bn Nike med seier i årets NM skog! 

Covid -19 har fortsatt hatt innvirkninger på våre arrangement i 2021.  Våre 2 vinterprøver 

måtte dessverre avlyses med bakgrunn av situasjonen og regjeringens anbefalinger. Resten 

av våre arrangement ble gjennomført på en særdeles god måte. Dugnadsånder i klubben er 

stor, og styret ønsker å takke alle som har engasjert seg i våre arrangementer. 

Styret har i samarbeid med avlsrådet fortsatt vårt fokus på helsesituasjonen i rasen vår. 

Avlsrådet sin helseundersøkelse 2020 var ment å gi oss viktige svar på tingenes tilstand og 

utvikling fra forrige helseundersøkelse i 2012. Rapporten er presentert for styret og publisert 

på vår hjemmeside.  

Særs gledelig er det at det er blitt etablert en egen ASLO-gruppe av våre engasjerte 

medlemmer i samarbeid med styret og avlsrådet. Hovedmålsetningen og mandatet til denne 

gruppen er å videreføre det arbeidet som er gjort tidligere i forhold til 

kloløsningsproblematikken, og med en målsetning å skaffe til veie midler til finne en gentest 

for kløløsning.  Dette blir et stort og viktig prosjekt for klubben og vår rase, både å skaffe 

nødvendige midler, men også å gjennomføre hele prosjektet i samarbeid med et 

profesjonelt forskningsmiljø.  

Arbeidet er godt i gang, og prosjektet er under god planlegging og med gode forberedelser. 

Det er selvfølgelig vanskelig å konkludere noe resultat av dette p.t., men med godt 
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samarbeid og godt engasjement i dette prosjektet håper vi at vi lander dette prosjektet med 

et godt resultat.  Tusen takk for all innsats så langt fra både ASLO, avlsråd og engasjerte 

medlemmer! 

Avtalene med hovedsponsorer Royal Canin og Møller Bil Elverum har løpt videre i 2021, i 
likhet med tidligere år.  
 
NKK sin økonomiske situasjon har fått mye oppmerksomhet dette året også. NGK har 

tidligere støttet NKK med en donasjon på kr 30.000, -. Avsatte midler for lån til NKK på kr 

150.000, -, ble i 2021 omdisponert til ASLO prosjektet (ref. styrevedtak 11.10.2021) etter at 

NKK bekreftet at det ikke lenger var behov for lån fra NGK. Medlemskontingent – 

grunnkontigent på kr. 294 er vurdert å være på et fornuftig nivå.     

Klubben sitt DK-apparat er viktig bindeledd mellom styret og medlemmene. Det er etablert 

møtearena mellom deler av styret og alle DK’en. Første møte var positivt og vil bli fulgt opp 

med tilsvarende møter. Vi har og gjennomført en undersøkelse blant medlemmene på hva 

som ønskes fra DK’ene. Et av signalene fra medlemmene er at en ønsker tilbud om trening i 

fjellet, og mange melder tilbake at det er ønskelig med lokale aktiviteter og møteplasser.  

Dette inkluderes i det videre arbeidet for DK-apparatet.  

Representasjon: Leder og leder for AR har vært klubbens representanter i Raseutvalget (RU) 
der Thomas Tollefsen er leder. Leder deltar på generalforsamling til Bladet Fuglehunden. 
Mona Himo Aakervik sitter i Norsk Derby komiteen og er leder for ND i 2022. 
 

Komiteer og utvalg 

• Avlsrådets leder: Mona Himo Aakervik 

• Leder jaktprøvekomite: Thomas Tollefsen  

• Leder ASLO gruppen: Geir Søgård 

• Leder Utstillings- og messekomite: Eva Otterstrøm 

• Leder Driftskomiteen GC: Truls Holten Næsje (Thomas Tollefsen ny høst 2021) 

• Leder Aktivitetskomiteen GC: Anette Holten Næsje (Thomas Tollefsen ny høst 2021) 

• Leder Gullmerkekomiteen: Bjørnar Boneng  

• Leder DK utvalg: Henriette Hanssen (nord) og Fredrik Weberg-Larsen (sør) 

• Leder mediautvalg: Marit Bjercke 

• Redaktør i Fuglehunden: Karina Stokke Mæhle 

 

Årsrapport fra jaktprøvekomiteen 

Jobben til jaktprøvekomiteen består blant annet av å skaffe prøveledere til våre jaktprøver, 

og å koordinere med prøvelederne. Dette arbeidet er pågående og starter gjerne et år i 

forveien. Det var planlagt for 2 vinterprøver. Disse ble, på andre året som alle vet, avlyst pga 

Covid-19.  
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Høstens prøver gikk som planlagt. Med 2 høyfjellprøver og 1 skogsfuglprøve på Gordon 

Castle, og 2 skogsfuglprøver i Trøndelag. Tilbakemeldinger vi har mottatt forteller at alle 

arrangementer har vært svært godt gjennomført.  

Thomas Tollefsen  

Leder Jaktprøvekomite 

 

Storlidalen 

Avlyst pga Covid-19 

Grotli 

Avlyst pga Covid-19 

 

Trysil 1 2021 

Trysil 1 ble avholdt fra Gordon Castle 20-22 august.   

Også i år ble det i tillegg til høyfjellsprøve også ble avhold skogsfuglprøve.  Deltakelsen her 

var dessverre lav, og det ble kun avholdt mindre skogspartier lørdag og søndag.  På fjellet ble 

det 3 dager avholdt 5 partier fra Gordon Castle.  Vi hadde 2-dager VK også i år med finale 

lørdag og dessverre var det for mye fugl til at vi fikk delt ut CACIT.  UK/AK ble avholdt alle 3 

dager.   

Påmeldingen på fjellet var god, og det var venteliste i alle klasser alle dager ved 

påmeldingsfristens utløp, men ikke større enn at de aller fleste på venteliste fikk plass etter 

endt opprop alle dager.   

Covid-19 satt selvfølgelig også i år noen begrensninger på arrangementet, aller mest på den 

sosiale biten for både deltakere og arrangør som jo er en stor del av stemningen på Gordon 

Castle.  Vi holdt hytter og området rundt stengt for deltakere, men arrangørstab og 

dommere hadde allikevel noen flotte dager der oppe.  Og mange deltakere hadde også dette 

året parkert bobiler og campingvogner på parkeringsplassen, og hadde det sosialt og 

hyggelig der.   

Til tross for smittevernregler og tilhørende retningslinjer og begrensninger fra nasjonale 

myndigheter og forbund, ble prøven avholdt med samme sportslige kvalitet som tidligere – 

noe både dommere, arrangør og deltakere fortjener ros for! Det ble ikke meldt om noen 

brudd smittevernreglene, og arrangementet fikk gode tilbakemeldinger fra både 

kommuneoverlege og deltakere for hvordan arrangementet ble avholdt.  Det ble heller ikke 

rapportert om sykdomstilfeller i etterkant av prøven, og arrangørkomiteen ønsker å takke 

alle deltakere og dommere for å utvise godt skjønn under hele arrangementet.   
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Været i Ljørdalen er jo et eget kapittel, men i år viste Gordon Castle seg fra sin beste side! 

Alle tre dagene var det strålende høstvær, og en fryd å presentere klubbens områder for alle 

deltakere og dommere.   

Fuglebestanden var i år meget god, for mange deltakere litt for god.  Men flere fikk allikevel 

flotte premier, og spesielt gøy var det at premieprosenten i år var betydelig bedre enn 

foregående år. Spesielt på skog var premieprosenten høy, med 7 premier på 12 starter! En 

artig fun-fact fra fjellet er at det på 206 starter ble delt ut 37 premier – på til sammen 407 

stander og sjanser.  Det vitner i hvert fall om god fuglebestand! 

Årets VK-finale ble også i år spennende og innholdsrik, og ble til slutt vunnet av ES 

Slottvidda's IM Kaos, e/f Siri Kulberg Sjurseth/Bjørn Sjurseth.  

Arrangementskomiteen håper vi også dette året har klart å presentere klubben på en god 

måte, takker for tilliten, og ser frem til nye eventyr på Gordon Castle!  

 

for arrangørkomiteen 

Fredrik Weberg-Larsen 

 

Trysil 2 2021 

Trysil 2 ble avholdt på Drevfjellet¸ Ljørdalen fra Gordon Castle 1.-3. oktober. Det var planlagt 

en 3 dagers høyfjellsprøve med 1 dagers VK lørdag.   

Vi var spent på påmeldingen når vi «restartet» en senhøstprøve, men ryktene om et topp 

rypeår førte til enenorm påmelding. Vi fikk da inn dommere til 5 parti.  

Rypene var nok der et sted, men dessverre var ikke været med oss denne helga, med regn, 

vind og tåke. Flere takk seg fra prøven, så lange ventelister forsvant og alle som møtte opp 

fikk plass.  Været førte dessverre til at ikke alle parti og hunder fikk full slipptid på fredag og 

lørdag og på søndag måtte prøven avlyses på grunn av tåke.  

En hund forsvant i tåka på lørdag og leting ble igangsatt søndag morgen. Flere ble igjen på 

GC for å lete etter hunden både søndag og mandag, men heldig vis fant hunden selv tilbake 

til GC tirsdag morgen.   

                                                                                                                                                                                                                                                        

Til tross for svært utfordrende vær holdt deltakere, dommere og komite humøret oppe og                                                                         

i og med at det var lettet på Covid-regler, hadde vi en hyggelig jegermiddag lørdag kveld. 

Underveis i ventetid i tåka fikk kalde og våte deltakere komme inn å varme seg og få en kopp 

kaffe på GC.   

Så er det alltid noen få hunder som uansett fikser forholdene uansett og 7 av 119 ble 

premiert. Økonomisk ble prøven en suksess. 
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Den lille arrangementskomiteen håper vi kom igjennom prøven på en god måte til tross for 

utfordringer underveis.  Vi takker for tilliten og håper været er med oss neste gang. 

For arrangørkomiteen  

Svein Fjellheim 

 

Skogsfuglprøven i Budal 

Skogsfulgprøven i Budal ble arrangert den 6. oktober 2021 som en kveldsprøve.  

17 hunder var påmeldt, og det ble delt ut 3 premier: 2 x 1. AK o g 1 x 2. AK 

 

Skogsfuglprøven i Hemne  

Årets prøve ble arrangert 6. og 7. november.  

21 hunder var påmeldt lørdag og 15 på søndag. Det ble delt ut 9 premier disse to dagene 

fordelt på 5 x 1. AK og 4 x 2. AK 

 

Topptreff Sør 2021 

En innholdsrik, lærerik og fantastisk helg på Gordon Castle og Drevfjellet ble avsluttet med 

seier i finalen til Trollfuruas Frøya, eier og fører Jarle Trandokken. 

Andreplass til Endalshöjdens Fame Lilli (Jørgen Blix) og tredjeplass til Zettertjärns Mäzter 

(Ove Uglehus). 

Rammene rundt Topptreff Sør 2021 ble ikke helt som man har blitt vant til. På grunn av 

Covid19 ble det grunnet smitteverntiltak ikke mulighet for deltagere å bo på hytten på GC. 

Allikevel var påmeldt over 50 hunder, og arrangementskomiteen måtte tidig i juli ut med den 

gledelige nyheten om at Topptreff var fulltegnet. Med førere sovende i biler, telt, 

campingvogner og hytter i Ljørdalen og Trysil.  

Denne helgen var preget av noe ustabilt vær og deler av dagene ble preget av tåke. Til tross 

for dette fikk alle partier prøvd seg i fjellet og det ble også lange dager med meget godt med 

fugl.  

15 hunder kvalifiserte seg til finalepartiet søndag. Disse hadde vist seg frem vist et velutviklet 

talent basert på jaktlyst, viltfinnerevne og lokaliseringsevne. Utviklet stand instinkt samt vise 

et talentfullt søk og selvstendighet i samarbeid med fører, slik regelverket tilsier.  

Arrangementskomiteen ønsker å takke alle fantastiske deltakere, instruktører og sponsorer 

(Royal Canin og Oslo Dyrebutikk) for en flott helg. 
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ToppTreff Nord 2020 
Ble ikke arrangert i 2021 pga Covid-19 
 
 

Rapport fra Gullmerkekomiteen 

Gullmerkekomiteen består av Marit Bjercke og Bjørnar Boneng - sistnevnte som leder av 

komiteen.   

 

I 2021 ble det delt ut 4 gullmerker: Nina Hagesæther, Arild Dahl, Bjørn Dahl og Sverre 

Andersen. Gullmerkekomiteen tar gjerne imot innspill og forslag til nye gullmerkekandidater. 

Leder i gullmerkekomiteen 

v/Bjørnar Boneng 

 

Rapport Messe- og Utstillingskomiteen 

Også 2021 består komiteen av Hanne Cecilie Bolstad og Merete Stenberg med leder Eva 

Otterstrøm. I romjulen mistet vi dessverre vår fineste, trofaste og lojale hundevenninne 

Hanne. Hun vil bli ufattelig savnet. 

 

Camp Villmak 

År 2021 ble også preget av covid – 19 restriksjoner. Camp Villmark (CV) ble utsatt fra mars til 

juni for å kjøpe seg verdifull tid og å øke sjansene til gjennomføring. Dessverre var 

smittetrykket for stort og CV ble avlyst i mai. 

Vi satser nå, igjen, på at CV blir avholdt på NOVA Spektrum i Lillestrøm 29. april – 1. mai 

2022. 

Fellesutstillingen 

Fellesutstillingen (FU) ble også skjøvet frem i tid pga smittetrykk. Vi flyttet FU fra 9. mai til 

31. juli. Alle dommere som var bestilt kunne også være med videre. Utstillingen ble avholdt 

på Hvaltjern. Birte Wold Myhre dømte vår rase. Det var også anledning til å ta apportbevis, 

stille på morsom «apportprøve» og stille i «barn og hund». Flotte og verdifulle gavekort hos 

lokale fuglehundtrenere ble brukt i lotteri og som premier. Vi må fra neste år ha flere 

annonsører fra bedrifter for å øke våre midler.  

Samarbeidet mellom raseklubbene går rutinert og smertefritt. 

Vi har satt av dato 7. mai 2022 på Hvaltjern. Dommer for vår rase blir forhåpentligvis Milla 

Stav Nilsen. Hun mangler bedømmelse av noen GS for å bli autorisert på vår rase. 
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Unghundfremvisningen 

Da sommeren kom var smittetrykket mindre. Det var allikevel forhåndsregler å ta. Vi 

gjennomførte Unghundfremvisningen (UHF) den 9. juni 2021 ved Lillestrøm Videregående 

Skole. Dommer var Birte Wold Myhre. 

Vi delte in hundene i kjønn og alder i tildelte klokkeslett. Ca 45 hunder. Det gikk problemfritt. 

Mange GS eiere var klare for aktiviteter med hunden sin og påmeldingstrykket ble høyt. 

Dessverre måtte vi, pga lokale koronaregler, si nei til mange som hadde lyst til å komme.  

RC var representert med forsekker som premier så tusen takk til dem 

 

/Eva Otterstrøm 

 

Årets sommertreff med spesialutstilling ble arrangert helgen 09.-11. juli med selve 

utstillingen den 10. Også i år ble arrangementet lagt til Fjellsyn Camping i Folldal hvor det 

virker som om både to- og firbente trives svært godt.  

I år var værgudene ikke med oss og presis kl 10:00 – akkurat som yr.no hadde lovet, kjente vi 

de første regndråpene. Utover dagen tiltok regnet bare mer og mer, det ble etter hvert en 

svært våt fornøyelse. 

Til sammen var hele 80 hunder var påmeldt årets spesialutstilling og av disse var 10 valper. 

Hilde Kvithyll var inviter til å dømme i år. Vår mer eller mindre faste medhjelper i ringen; 

Kristin Gustavson stilte i år både som skriver og ringsekretær gjorde jobben sin på en 

utmerket måte. Super innsats og tusen takk til begge damene i ringen. 

BIR ble Svartkulpens ND Kosabi til Cathrine Vasstrand, mens Vårhompens Frøya Iii til Bjørnar 

Boneng ble BIM. 

Barn & hund konkurranse ble arrangert i år og 3 svært tapre barn ventet i øs pøs regnvær til 

langt utpå dagen med å vise frem sine flotte hunder. Og like blide var de. Imponerende! 

Apportkonkurransen i år ble vunnet av Skartuns Tz Rocky til Bjørn Hjelle. 

 

Fellesutstillingen i Midt-Norge  

I år var det heldig vis mulig å arrangere Fellesutstillingen i Midt-Norge igjen. Denne ble 

arrangert 13. november og Frank Christiansen var dommer. 13 GS ble bedømt og Imingens Ih 

Aslan ble BIR mens Girifjällets Gz Lilo ble BIM. 

 

Tusen takk til alle dere som stiller opp for klubben og for fellesskapet og bidrar til at alle 

aktiviteter går på skinner. Dere er viktige! 

/MB 
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Rapport fra Medieutvalget 

Klubbsidene i Fuglehunden har gjennom 6 utgaver inneholdt interessante artikler og bilder. 

Redaktør for klubbsideneKarina Stokke Mæhle. Skriving av ledere har gått på omgang blant 

styrets medlemmer. 

Ny layout på klubbens hjemmesiden ble lansert tidlig i 2021. Siden ble godt mottatt av 

medlemmene. Utover vinteren og våren ble små justeringer og oppdateringer foretatt. 

Klubbens sekretær har holdt i dette opp mot utvikler.   

Klubbens offisielle Facebookside har godt besøk med rundt 5300 følgere, noe som tyder på 

at mange hundefolk følger NGK også på sosiale medier.  

/MB 

 

Bladet fuglehunden 2021 

Karina Stokke Mæhle er klubbredaktør for GS sidene i bladet fuglehunden. Bladet har 

gjennom 6 utgaver inneholdt interessante artikler og bilder. Skriving av leder har gått på 

omgang blant styrets medlemmer.  

Karina har utformet en fremtidig plan for hva som bør komme på gordonsettersidene og hun 

er opptatt av at innholdet skal være mangfoldig med god lesing for en variert 

medlemsmasse.  

På oppfordring fra redaktør så bidrar også styrets til aktiv innhenting av stoff til klubbsidene 

utfra gjeldene rammeplan, noe som kan bidra til forutsigbarhet og god informasjon om 

arrangementer og aktiviteter.  Distrikskontaktene har en viktig funksjon med å skape 

aktiviteter og arrangementer og styret har utfordret de til å skrive om det som skjer på sine 

arenaer. En rulleringsplan for dette vil komme på plass for 2022 og videre fremover. 

Styret er meget godt fornøyd med Karina i rollen som klubbredaktør og vi ønsker henne 

lykke til videre i jobben. Vi vil samtidig få takke alle medlemmer, samt de i avlsråd og styret 

som har bidratt med artikler og stoff.  

v/Pål Holden 

 

 

GS kalenderen 2022 

Det kom inn mange flotte bilder fra ulike scenarier til kalenderen.  Den ble trykket i et opplag 

på 2100 eksemplarer, og distribuert til medlemmene i desember 2021 etter adresselisten 

som klubben har på våre medlemmer.  

Fortsatt får klubben et sted mellom 70 og 90 kalendere i retur fordi Posten Norge ikke finner 

adressater som ikke har oppdatert sin riktige adresse til klubben. Hvert år oppfordres 
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medlemmene til å gå inn på «min side» hos NKK og sjekke sin egen adresse, men likevel 

kommer altså opp mot 100 kalendere i retur pga feil adresse i medlemsregisteret.  

Medlemmene oppfordres til fortsatt å sende inn bilder i høy oppløsning, og at de som flytter 

eller få endringer i sin adresse melder adresseforandring enten via “min side” hos nkk.no 

eller ved å sende en e-post til klubben: post@gordonsetter.no 

Vi retter en stor takk til Bjørn Dahl, som også i år har gjort en flott jobb med produksjon av 

kalenderen.  

/MB 

 

Gordon Castle og Ljørdalsterrenget  

Gordon Castle skal være en arena der våre medlemmer skal få bedrive utvikling av hunder 

og førere i regi av instruksjonssamlinger og/eller treningssamlinger. Stedet er godt egnet for 

kursvirksomhet og samlinger av grupper inntil 30 personer, og for mange nye medlemmer er 

dette første steg inn i denne verden. Det er derfor meget viktig for NGK at Gordon Castle 

skal oppfattes som et sted for alle medlemmer og med tilrettelagte aktiviteter som 

samlinger og jaktprøver. Kvalitet og åpenhet er derfor i høysete under alle aktiviteter på 

Gordon Castle. 

Det ble i juli gjennomført dugnad på hyttene, hvor maling utvendig var av de store 

aktivitetene som ble utført. Noen madrasser ble også byttet ut, samt nødvendig vedlikehold 

og reparasjon av utstyr.  

Tusen takk til alle som stilte opp. 

Årets taksering viste et meget godt år for rypebestanden i Drevfjellet. Som resten av 

samfunnet ellers, merket også Gordon Castle situasjonen med Covid-19. Dessverre ble det 

noen avlysninger av planlagte utleiehelger, noe som er naturlig gitt situasjonen slik det var. 

Blant aktivitetene i som fant sted i 2021 kan det nevnes: 

* Taksering tidlig høst  

* Topptreff sør 

* Trysil 1 

* Trysil 2 

* Treningssamling  

* Flere kenneltreff  

Klubben har åpnet for begrenset salg treningskort i terrenget via kontakt på nettsiden 

gordonsetter.no. Også i år har det her vært greit med salg av treningskort. For 2022 er det så 

langt planlagt to samlinger vinter/vår, Topptreff Sør, 2 jaktprøve, samt flere samlinger på 

høsten. Aktivitetskalender vil til enhver tid være oppdatert på klubbens hjemmeside. Er det 

mailto:post@gordonsetter.no
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ønskelig å leie stedet, gå inn på gordonsetter.no og følg instruksene der under fanen Gordon 

Castle. Gordon Castle styres av to komiteer. En driftskomite og en aktivitetskomite. 

Driftskomiteen har frem til i sommer bestått av: Truls Holten Næsje (Leder), Lars Aage 

Arvesen, Arne Foskum og Kai Kultom. Aktivtetskomiteen består av: Anette Holten Næsje og 

Truls Holten Næsje. 

Fra i sommer tok Thomas Tollefsen over ansvaret for begge komiteene. Han er kontakt for 

utleie og trening.  

Ellers består komiteen av følgende: 

Svein Fjellheim – koordinator drift 

Arne Foskum - ansvarlig for energi og forbruksmateriell. 

Henrik Myrtun – koordinator vedlikehold 

/Anette og Truls Holten Næsje 

 

DK – Distriktskontakter 2021 
Apparatet med Distriktskontakter er et viktig apparat for NGK, og noe som klubben har 

fokusert spesielt på det siste året.   

Våre Distriktskontakter har som hovedformål å skape aktivitet i et respektivt distrikt, i 

hovedsak med lavterskel tilbud rettet mot nybegynnere som finner det nyttig og 

formålstjenlig å delta.  I tillegg skal aktivitetene ha som formål å skape nettverk og 

bekjentskaper for medlemmer rettet mot fuglehund-aktiviteter.   

Distriktskontaktene anses også som en av våre viktigste kontaktpunkter for nye og 

eksisterende medlemmer lokalt, og NGK ønsker at denne rollen skal i størst mulig grad 

tilpasses de lokale forhold og etterspørsler. 

Aktivitetsnivået og ressursene varierer, naturlig nok, i de ulike distriktene – og dessverre er 

det også noen distrikter som er uten distriktskontakt.   

På bakgrunn av variasjoner i aktiviteter og tilbud i de ulike distriktene, ble det i 2020 gjort en 

undersøkelse blant medlemmene på hvilke aktiviteter og tiltak som medlemmene ønsker seg 

i de ulike distriktene. Responsen på denne undersøkelsen var god, og nesten 200 

medlemmer ga gode tilbakemeldinger på ulike spørsmål om aktiviteter og tilbud relatert til 

de ulike distriktene.  En fellesnevner for de fleste tilbakemeldingene var ønsker om et lokalt 

nettverk med dressursamlinger og treningskvelder – både med tanke på dressurtreningen, 

men også for nettverksbygging mellom medlemmer.   

Med basis i medlemsundersøkelsen og dialog med våre distriktskontakter ble det gjort en 

revisjon av veilederen for NGKs distriktskontakter for å belyse rollens og apparatets 

hovedfunksjoner og primæroppgaver, og ikke minst for å være et godt verktøy for nye 

personer i rollen.   
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Det ble i august avholdt et Teams møte med alle distriktskontaktene og representanter fra 

styret for å gjennomgå ny veileder, samt diskutere tiltak og rammeverk for å øke aktiviteten i 

de ulike distriktene – og ikke minst opprette en god dialog mellom alle våre dyktige 

distriktskontakter.  Dette møtet ble godt mottatt av deltakerne, og det ble i etterkant av 

møtet gjort en siste revisjon av veilederen samt opprettet noen nye kommunikasjonskanaler 

for dialog mellom de ulike distriktskontaktene og styret, et godt verktøy for å spille 

hverandre gode.  De gode tilbakemeldingene fra medlemsundersøkelsen ble også behandlet, 

og tatt inn i den videre planleggingen for distriktsarbeidet.   

Arbeidet med å tilrettelegge for god aktivitet i alle distriktene vil også i 2022 ha et stort 

fokus, og vi oppfordrer selvfølgelig alle medlemmer til å benytte seg av de tilbud som 

kommer i de ulike distriktene – og også spille inn forslag til både aktiviteter – og nye 

distriktskontakter der denne rollen ikke er besatt.   

 

/Henriette Hanssen og Fredrik Weberg-Larsen 

 

Årsberetning ASLO: 
ASLO er forkortelsen for Arbeidsgruppen – SLO 
 
Arbeidsgruppen ble vedtatt innsatt av styret i NGK den 04.10.2021 etter at det ble fremlagt 
initiativ til dette fra fire medlemmer i NGK. 
 
Gruppen består av Arild Dahl, Pål Anders Wang, Bjørnar Boneng og Geir Morten Søgård, 
samt at vi har fått veldig god hjelp fra Camilla Heimstad med utvikling og vedlikehold av 
«takke-siden». 
  
Målsettingen med ASLO er å skaffe tilveie finansielle midler, tilstrekkelig til at det kan 
ansettes ett forsker-årsverk hos NMBU som skal arbeide kontinuerlig med forskning på SLO. 
Intensjonen med forskningen er at vi i løpet av en 3-5 års periode skal utvikle en test, som 
kan benyttes for å redusere/fjerne forekomsten av SLO på vår rase. 
  
For mer detaljert informasjon om prosjektet, viser vi til diverse informasjon som ligger ute 
på www.gordonsetter.no/klolosning 
  
Arbeidet så langt har blant annet bestått i: 

• iverksette en «kronerulling» via donasjoner fra medlemmer. 
• Iverksette oppdretter-avtaler som gir fremtidige inntekter i form av andeler av 

fremtidige kull-inntekter. 
• iverksette muligheten til at bedrifter kan sponse prosjektet. 
• Kontakt med samarbeidspartnere, for å gi disse muligheten til å bidra med midler. 
• Opprette kontakt og presentere samarbeidsmuligheter for andre raseklubber, for 

mulige synergieffekter. 

http://www.gordonsetter.no/klolosning
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• Søke om midler fra diverse forskningsfond, som NKK, AGRI/SKK samt potensielle 
legater. 

• Søkt lotteritilsynet om tilknytning for å utvikle et nasjonalt lotteri, og startet med å 
skaffe tilveie premier til dette. 

• Sjekket med Grasrotandelen, noe vi dessverre ikke kan delta i. 
• Iverksatt sak som inkluderes i saksmappen til generalforsamling, med potensielt 

omfordeling av egenkapital. 
• Ukentlig informasjon til medlemmer via hjemmeside og Faceb. Intensjonen er at alle 

medlemmer skal kunne vite i størst mulig grad hva som arbeides med, og til enhver 
tid kunne følge med på innsamlet beløp. 

• Camilla har laget «takke-siden» på hjemmesiden, og oppdaterer denne fortløpende 
med bidragsytere. 

  
Innsamlet beløp overført til SLO-konto pr. 31.12.2021 var kr. 505.767,81 
Vi benytter anledningen til å takke alle bidragsytere for velviljen med økonomiske bidrag. 
  
/Geir Søgård 
 

Økonomi 
Klubbens økonomi er god, med et resultatet for 2021 er på kr. 269.129, - mot budsjett på 
59.000, -. Egenkapitalen har økt tilsvarende, og er pr. 31.12.2021 på kr. 1.735.755, -.   
Parallelt har vi hatt god kostnadskontroll og truffet budsjettert nivå relativt godt. Balansen er 
god. 
 

Antall kull i rasen har igjen økt i 2021 (121 registrerte kull) noe som også resulterer i flere 
kull på valpelisten.  
 

Totalbeholding salgsartikler, premier og revolvere er på kr. 92.806, - 
Styret har jobbet kontinuerlig med tanke på økonomi, og holdt et spesielt godt grep om 
kostnadssiden.  
 

Jaktprøvene i 2021 gikk med et greit overskudd på kr. 71.789, - 
Gordon Castle har hatt et normalt år ifht. aktivitet, inntekt og utgifter. Selv om regnskapet 
viser et underskudd på kr. 54.484, - kan det forsvares ved mange flotte tilbud til 
medlemmene og 2 jaktprøver som leverte overskudd. Topptreff Sør er alltid et kjempeflott 
arr. for unghunder og nye medlemmer. 
 

Våre utstillinger ble også gjennomført på en god måte med et overskudd på kr. 31.426, - 
Kostnaden for sekretær er på et fornuftig nivå med en god løsning.  
Kostnader med regnskap og revisjon viser noe lavere kostnader i 2021 ifht. budsjett fordi det 
er færre bilag pga. avlyste arrangementer.  
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Sponsor/Sponsorarbeid 
Avtalene med hovedsponsorer Royal Canin og Møller Bil Elverum har løpt videre i 2021, i 
likhet med tidligere år. 
 
Det er gjort en rekke fremstøt mot ulike potensielle, og ønskede samarbeidspartnere på 
ulike produkter, uten at dette foreløpig er landet.  
 
Vi signerte ved utgangen av 2021 en ny og oppdatert avtale med Royal Canin. I hht deres 
ønsker vil denne avtalen være gjeldende i ett år, med mulighet for forlengelse. 
 
Utover dette har klubbens prøveledere hatt flere mindre og ulike sponsorer på de 

forskjellige prøvene for å ivareta eksempelvis loddpremier, finaledekken og dommergaver. 

/MB 

 

Medlemsutvikling 
Ved utgangen av 2021 hadde klubben 2123 medlemmer. Sammenlignet med 2020 hvor vi 

hadde 1917 medlemmet er medlemsutviklingen fortsatt økende, noe som er gledelig. Målet 

for 2021 var å komme over 2000 medlemmer og det klarte vi.  

Styret ønsker å takke alle tillitsvalgte, DK apparat, instruktører og andre frivillige, klubbens 

sekretær, samt våre velvillige sponsorer og alle klubbens medlemmer for deres bidrag i 

2020. Uten dere vil NGK ikke bestå.  

Vel blåst og lykke til i 2022! 

/Styret  
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b) Avlsrådets rapport 

 

Avlsrådets sammensetning 2021: 
Mona Himo Aakervik: Leder, ansvarlig for avlsrådets nettsider, valpelisten, godkjenning av 
avlshunder, uttak NM-Lag.  

Eskild Bothner: Valpeformidler og spørsmål om parringer, spørsmål om gentester og registrere 
innmeldte kloløsningstilfeller og andre sykdommer/skader i datahound, uttak NM-Lag. 

Anita Inderdal: Veterinær. Ansvarlig for å følge opp den medisinske siden av kloløsning. 

Trond Tvedt: Dataansvarlig, ansvarlig avlsrådets nettsider, oppdatering Datahound, 
valpeformidler. Sluttet ved årsskiftet 2021/2022. 

Kjell Roger Maliberg: Skriftlige henvendelser. Sluttet november 2021. 

Avlsrådets oppgave er å ivareta rasen i henhold til helse, gemytt, jaktlige egenskaper og 
eksteriør. Det er ønskelig å kombinere jakt- og utstillingsegenskaper i en og samme hund, og 
med spesiell ivaretagelse og utvikling av gordonsetterens naturlige egenskaper både som 
høyfjells-, skogsfugl- og lavlandshund. Denne bruksallsidigheten er en av rasens styrker.  

Avlsrådets skal: 

• Være styrets rådgivende organ i avlsspørsmål. 

• Gi veiledning og opplysning til klubbens medlemmer i spørsmål vedrørende avl. 

• Holde seg oppdatert på anerkjent forskning og vitenskapelige arbeider som gjelder 
  avlsarbeid. 

• Bidra til å spre informasjon basert på slike arbeider. 

• Følge med i rasens utvikling når det gjelder viktige egenskaper hos hundene. 

• Utrede saker som styret ønsker det skal behandle. 

• Kunne ta opp saker angående avlsspørsmål på eget initiativ. 
 
I likhet med 2020, har det vært et år med svært mye arbeide for AR. Det medgår mye tid til 
valpeformidling, avlshenvendelser og helseundersøkelsen. I tillegg har AR hatt en del 
ressurskrevende saker til behandling. 
 
Vi opplever at mange oppdrettere forholder seg til innholdet i rasespesifikk avlsstrategi.  
 
Bruksegenskaper. 
Viltfinnerevne og jaktlyst er de egenskapene vi har størst fokus på. Disse to egenskapene ligger 
også til grunn for egenskapsindeksene. Valpelistens første sorteringskriterium er A-, B- og C-kull, 
deretter egenskapsindekser.  
 
Helse.  
Det kreves at godkjente avlsdyr skal ha kjent status for PRA (rcd4) og CCA. For at et kull skal 
kunne registreres i NKK, må foreldredyrene ha kjent CCA-status.  
Nytt er at de som vil avertere på valpelista og godkjente avlshunder må legge fram ny 
veterinærattest på at hunden er klinisk frisk, hvert 2. år. 
 
Arvelige defekter 
Gordonsetteren skal holdes mest mulig fri for arvelige defekter og det er avlsrådets plikt å følge 
med utviklingen på dette området innen rasen. 
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Avlsrådet skal tilstrebe å holde seg oppdatert på forskning innen dette feltet, og med dette som 
grunnlag, foreslå bekjempelsestiltak ovenfor styret, samt opplyse og veilede klubbens 
medlemmer. 
 
Avlsrådets arbeid 2021 
 
Fuglehunden 
Avlsrådet har bidratt med flere artikler i fuglehunden. I tillegg sendes presentasjon av nye 
avlshunder og presentasjon av årets hunder og de to påfølgende i hver klasse. Presentasjon av 
cupvinnere, samt de to påfølgende i hver klasse, i apport, vinter og høst. I tillegg publiseres årets 
viltfinner og to påfølgende i UK, AK og VK. Presentasjon av nye championer og presentasjon av 
de som får oppdretterpris. 
 
Helseundersøkelse.  
Denne ble ferdigstilt mot slutten av året og presentert på hjemmesiden samt klubbens 
Facebook-side. Helseundersøkelsen ble sendt ut til 775 tilfeldig valgte hundeiere, der ca 500 
svarte. Dette var hunder født i perioden 2010-2014. 
Vi ser en positiv nedgang på flere av sykdommene. 
Det ble også i samme undersøkelse stilt spørsmål om bruksegenskaper. Denne er også 
presentert på hjemmesiden. 
 
I tillegg har vi hatt en åpen helseundersøkelse liggende på nett, der alle kunne svare, som ble 
avsluttet ved nyttår. Dette for å holde en liten oversikt, og få inn innmeldinger på sykdommer. 
Den åpne undersøkelsen er ikke innlemmet i den ordinære helseundersøkelsen, som ble sendt 
ut til tilfeldig utplukkete hunder. 
 
Møter. AR hadde ei fysisk arbeidshelg i begynnelsen av desember.  
Vi har i tillegg hatt mange møter over telefon og Teams. Mesteparten av arbeidet har foregått 
via E-postutveksling og telefonsamtaler, og fungerer fint slik. 
Leder eller annen i AR deltar på styremøter ved behov og deltar i RU. 
 
Valpeliste. Valpelista har vært delt inn i A-, B- og C-kull. Totalt 54 kull med termin i 2021, ble 
annonsert på NGK´s valpeliste i løpet av året. Det ble registrert 98 kull i NKK samme år. I 2020 ble 
det annonsert 42 kull og registrert 68 kull i NKK.  
 
Det har vært veldig stor pågang på telefon og e-post til valpeformidlere og andre i avlsrådet, det 
er gledelig at aktuelle valpekjøpere tar kontakt, men det brukes veldig mye tid på dette. 
NGK ønsker at de fleste hunder er godkjente avlshunder og at alle kull blir lagt ut på NGK’s 
«valpeliste». 
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Godkjenning av avlshunder 
 
Presentasjon av avlshanner og avlstisper på hjemmesiden med bilde.  
 
Medlemskontakt. Avlsrådet besvarte mange henvendelser på telefon og e-post. I koronatiden 
har det vært ekstrem stor pågang av de som ønsker å kjøpe valp, samt finne partner til sin hund. 
Vi har også mange andre henvendelser fra medlemmer. 
 
Innsamling av data sykdommer/skader. Innmeldt data legges inn i datahound. Vi ønsker at flere 
eiere eller oppdrettere melder inn sykdommer, som f.eks. kloløsning, tyroksinmangel, kreft, 
blodsykdom, allergi, skader som korsbåndskader og evt andre sykdommer.  
Det er til stor nytte i avlsarbeidet at sykdommer meldes inn. 
 
GS-cup. Nå legger eiere selv inn resultater i GS-cup. AR er ansvarlig for å sjekke at disse 
resultatene er riktig. Det er fra de innmeldte dataene det blir kåret vinnere i vinter og høst 
cupene. 
Nytt av året var apportcup som går på sommeren. I år ble denne ført manuelt, men vil fra neste 
år følge samme opplegg som de andre GS-cupene. 
 
Uttak av NM-lag. Avlsrådet har ansvaret for poengberegning og uttak av alle NM-lag (NM-lag 
vinter, NM-lag høst og NM-lag lavland). Regler og innmeldingsinfo blir publisert på hjemmesiden 
før hvert arrangement. 
Eier er selv ansvarlig for å melde sin interesse, med de premiene hunden har oppnådd innen en 
gitt frist. 
 
Kåring av Årets Hunder. Avlsrådet har ansvar for poengberegning og kåring av alle Årets Hunder.  
Eier er selv ansvarlig for å melde inn hundens resultater innen en frist, som annonseres på 
hjemmesiden. 
 
Oppdretterpris. Vurdere om aktuelle innmeldte kull kvalifiserer til oppdretterpris. 
 
RAS. Har startet arbeidet med et midlertidig RAS til NKK får ferdig sitt web verktøy. 
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Oppdatere Datahound hver uke 
 
Sjekke HD% på avkom på avlshundlista og evt fjern de som har over 30% med HD på avkom. 
 
Hente ut diagnoser fra NKK og legge inn i Datahound. 
 
Drifte avlsrådets sider på NGKs hjemmeside. 
 
 
Helse 
Gordonsetteren er en frisk rase med få store helseproblemer. Avlsrådet følger med når det 
gjelder helsemessige utfordringer.  

 
 

 
Kloløsning.  
Det arbeides fortsatt med å finne årsaken til sykdommen, samt at det er opprettet en gruppe 
(ASLO) som jobber med å skaffe penger til en gentest som kan benyttes i avlsarbeidet  
NGK og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har siden 2011 samarbeidet om 
«kloløsnings prosjektet», og i 2016 og 2019 ble flere blodprøver samlet inn. Arbeidet har 
kommet et stykke på vei, men det er både tids- og ressurskrevende, og det gjenstår en god del 
arbeid, samt tilgang på kapital før vi er i mål. 
AR fortsetter jobben med å kartlegge utbredelsen av kloløsning (SLO), samt utvikling av et 
sporingsverktøy. 

2,6

0,9
1,1 0,6

Allergi; 4,1

2,4

2,4

Kloløsning; 3,9

Hud og pels; 11,6

Kreft; 11

Prosent hunder rammet av de vanligste 
sykdommene i undersøkelsen

Tyroksinmangel Hymolytisk anemi Blodplater Diabetes Allergi

Dårlig syn Røket korsbånd Kloløsning Hud og pels Kreft



20 

 

Vi er helt avhengig av at eier og/eller oppdretter melder inn tilfeller av kloløsning og andre 
arvelige sykdommer til avlsrådet. Dette vil være til meget stor hjelp i det videre avlsarbeidet og 
forskningsarbeidet. 

 

 
 

 
Som det fremgår av tabellen ovenfor, var det 3,9% som hadde kloløsning i HU 2021. Til 
sammenligning var dette tallet 11% i forrige helseundersøkelse (HU 2012). Hva som er den 
direkte årsaken til nedgangen, vet vi ikke med nøyaktighet. Men, det er naturlig å anta at større 
fokus på sykdommen har bidratt positivt til nedgangen. 
Vi åpnet også opp for at alle som ønsket det, kunne svare på helseundersøkelsen. Her ble 
resultatet 3,2%. Anm. Dette resultatet ble ikke lagt til grunn i selve helseundersøkelsen, men kun 
til å registrere sykdomstilfeller. Men, det er likevel verdt å merke seg at andelen tilfeller i 
prosent, er ganske likt med HU 2021. 
Til sammenligning ble det i Finnland utført en helseundersøkelse i 2017. Her var resultatet 
omtrent det samme som i Norge (4%). 
Vi har i tillegg sett på antall registrerte tilfeller (Datahound). Det viser et gjennomsnitt pr. årskull 
på 1,35% av hunder født mellom 2009 og 2018. 
 
Hypotyrose (tyroksinmangel). Hypotyrose rammer middelaldrende hunder og gjør at 
skjoldbruskkjertelen slutter å produsere tyroksin. Hunden får da lettere for å legge på seg, blir 
roligere, mindre utholdende og får dårligere pels.  
Hvis man får påvist Hypotyrose, må hunden få det manglende hormonet i tablettform resten av 
livet. 
 
CCA (lillehjernesvinn). CCA er en arvelig nervesykdom som angriper lillehjernen. Hunder med 
CCA får ukoordinerte bevegelser og problemer med balansen. I dag er det krav om at alle 
avlshunder skal ha kjent status for CCA. Det er også krav om at alle hunder som registreres i NKK 
må ha foreldre med kjent CCA-status, der minst en av foreldrene må være fri.  
Se figur 1. Ingen syke de siste årene.  I 2015 var 2,5 % av hundene med kjent CCA- status bærere 
av de som ble testet, og i 2021 var det 0,1 % bærere av de som ble testet. 
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Figur 1 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fri 581 631 532 600 432 493 767 

Bærer 15 11 7 5 4 10 1 

Syk     1       0 

PRA rcd4 (progressiv retinal atrofi). PRA er en arvelig sykdom der celler i netthinnen angripes. 
Hundens syn svekkes gradvis. I dag er det krav om at alle avlshunder skal ha kjent status for PRA 
rcd4. Andel syke (affiserte) hunder av hunder med kjent PRA- status ligger på om lag 0,24 % for 
hele tidsserien (2013-21). Se figur 2. Ingen syke de siste 3 år. På andel bærere er det en tydelig 
nedgang i løpet av tidsserien: I 2015 var 10,5 % av hundene med kjent PRA- status bærere av de 
som ble testet, og i 2021 var dette gått ned til 1,8 % bærere av de som ble testet. 
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Figur 2 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fri 23 28 353 324 299 285 227 331 381 

Bærer 9 5 37 39 12 10 13 16 7 

Syk 0 0 2 3 0 2 0 0 0 

 
 
Hoftedysplasi (HD). Arbeidet med HD har pågått i mange år, og mye ressurser er brukt uten at antall 
rammede har gått ned. Det har vært mange feil med HD-indeksene de siste årene, har startet jobben 
med å sjekke opp om vi kan bruke disse igjen. Vi oppfordrer oppdrettere til å ha en HD indeks på 
totalt over 200 (hannhund og tispe). 
AR anbefaler fortsatt at alle å ta en ekstra sjekk på slektninger ved sjekking av parter til hund og ved 
kjøp av valp. 
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Tabell 1: 

 
 

Her er en oversikt over hunder med fri hofter (A+B hofter), C, D og E hofter, denne tabellen i 
prosent. 
Det er ikke brukt desimaler i dette diagrammet. Eksempel: Det var en hund med E hofter i 2020 – 
dette gir en prosent på 0,43, som blir 0 % i dette oppsettet.  
Samlet for 2021 kan vi lese ut fra tallene at andelen fri (A+B) på 78%, 22% av hundene har en 
grad av dysplasi. (Grad C er fortsatt å anse som svak grad, men er definert som godkjent for avl 
hos NGK) 
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Tabell 2: 

 
 
HD-røntgen kan gjennomføres tidligst når hunden er 1 år, og derav blir det en liten forskyvning 
på antall registrerte gordonsetter mot antall røntget. 
 
Tabellen viser en nedadgående trend i antall registrerte Gordonsettere, men en økt andel av 
disse som blir HD fotografert. (I% av antall hunder) 
Grovt sett ble ca. 50% røntget i 2006, mens dette tallet er ca. 75% i 2019.  
 

Utvikling bruksegenskaper 
Som tidligere nevnt, er avlsrådets oppgave å ivareta rasen i henhold til helse, gemytt, jaktlige 
egenskaper og eksteriør. Det er ønskelig å kombinere jakt og eksteriør i en og samme hund, og 
med spesiell ivaretagelse og utvikling av gordonsetterens naturlige egenskaper både som 
høyfjells-, skogsfugl- og lavlandshund. Denne bruksallsidigheten er en av rasens styrker.  

Gordonsetteren er en jakthund. Det er ikke ønskelig med en utvikling av rasen i retning av 
rendyrkede utstillingshunder – såkalt «Showdogs» 
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Under ser dere utviklingen av noen av disse egenskapene de siste årene: 

 
Ovenstående tabell viser at Gordonsetteren har en positiv utvikling av jaktlyst. 

 
 

 
 
Hvis vi ser bort fra Covid-19, så har vi en stabil økning i antall GS som starter på jaktprøver. 
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Antall Gordonsettere som tar stand på jaktprøver er gjennomsnittlig svakt stigende. Dog ser vi en 
reduksjon fra 2019 til 2021.  

 
 

 
 
Denne oversikten viser at Gordonsetteren hevder seg meget godt på jaktprøver, og at tendensen er 
stigende. 
Anm. Det er et ønske om at flere GS starter på jaktprøver.  
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Tabellen over viser at hunder med EXC er stabil og en økning av VG, mot en nedgang av antall hunder 
med G. Dette tyder på at rasen totalt sett holder seg på et eksteriørmessig stigende nivå. 
I 2011 ble det gjort en omlegging av utstillingspremiene. Se tabellen nedenfor: 
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Store prestasjoner i 2021  
Aktivitetsnivået har av naturlige grunner vært sterkt preget av COVID-19. Dette har medført at 
svært mange prøver har blitt avlyst, og at deltakelsen på de enkelte prøver har vært redusert. 
Flere GS har klart å kvalifisere til finale på flere av høystatusløpene. Og vinner av NM-Skog ble en 
GS. 
 
NM skog vinner:  

N JCH NMFS-21 Bukkafjellets Bn Nike – Arild Dahl 
 

NM skog, deltakere finale: 
N JCH N J(K)CH Børgsjitens VD Faiza - Marius Aakervik 
Finnvola’s Kira og Tor Erik Arntsen 
Soknahåggån’s K Sedona – Rolf Bye 
N UCH Zettertjarns Hazard – Trygve Jomar Kolstad 
Jimbalayas Jena – Köhler, Niclas / Köhler, Maria 
 
Derby, deltakere finale: 
Fjeldåsenn’s Zelda - Tord Fleime 
Bjørklitoppens Ayla - Geir Bjorndal 
 
NM-Lag Høyfjell Høst, GS-laget: 
Inmontes Allison - William Lysgård 
N JCH Sarabakks Blaser - Ben Heimstad 
N JCH Soknahåggan’s L Frisk - Bjarne Engen, lagleder 
Reserve: Rørosviddas Ante - Steinar Einvik. 
 
NM-Lag Lavland, GS-laget: 
N JCH Tipptoppers C-Martaifarrta - Birger Hermansen 
Gullura’s Nicki - Kristin Bothner 
DK JCH DK BRCH SE JCH Lilleskogens Wayne - Jørn Gunnar Bowitz 
Reserve: Rørosviddas Tatra - Pål Morten Holden. 
 
NM-Vinter og NM-Lag vinter: Avlyst 
Artic-cup: Avlyst 
Sør Norsk Mesterskaphøyfjell: Avlyst 
Sør Norsk Unghund Mesterskap-Lavland: Avlyst 
Unghund Grand prix på Rjukan: Avlyst 
 
Årets hunder i NGK 2021: 
Årets Gordonsetter:  
N JCH Sarabakks Blaser til Camilla og Ben-Ruben Heimstad 
 
Årets unghund:  
Junkerens Rago til Elin Nesset 
 
Årets skogsfuglhund:  
N JCH NMFS-21 Bukkafjellets Bn Nike – Arild Dahl 
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Årets jaktpremiert utstillingshund: (to med lik poengsum – derfor to som blir kåret) 
Junkerens Rago til Elin Nesset 
Rørosviddas Linus til Stian Hjemmen 
 
NGK gratulerer så mye!  
 
 
Nye Championer 2021: 
 
N JCH – Norsk Jakt Champion 
N JCH Sarabakks Blaser til Camilla til Ben-Ruben Heimstad 
N JCH N J(K)CH Børgsjitens VD Faiza til Mona og Marius Aakervik 
 
N J(K)CH – Norsk Kombinert Jakt Champion 
N J(K)CH Børgsjitens VF Harli til Odd Rosvoll 
N J(K)CH Pointmanns Fjeld til Therese Bowitz Havsø 
 
N UCH – Norsk Utstillings champion 
N UCH Sydåens Ying til Sten Gunnar Pedersen 
N DK UCH N JCH Gullura’s Rappo til Kristin og Eskild Bothner 
N UCH Asbringen’s Black Khaleesi til Trond-Arne Kornbakken 
N UCH Imingens IH Aslan til Kaja Nordby Kjeldsberg 
N SE UCH Sansetters Twitter til Torgeir Ekseth 
N UCH Zettertjärns Frozt til Tord Hagen 
N UCH Zettertjärns Hazard til Maja og Trygve Jomar Kolstad 
 
D UCH - Dansk Utstillings champion 
N DK UCH N JCH Gullura’s Rappo til Kristin og Eskild Bothner 
 
S UCH - Svensk Utstillings champion 
N SE UCH Sansetters Twitter til Torgeir Ekseth 
N SE UCH NV-19 Vårberget's Eddie The Teddyboy til Kjetil Mathisen 
 
Norsk Rallylydighet champion 
NORDJV-18 RLII N RL CH LPIII Fierrásfjellet's Lyng til Benedicte Haukanes og Anders Viker  
Første gangen en gordonsetter har blitt champion i Rallylydighet, artig at en gordonsetter viser 
sin allsidighet. 
 
Norsk Gordonsetter Klub gratulerer så mye! 
 
 
NGKs oppdretterpris  
I 2021 har følgende oppdrettere gjort seg fortjent til NGKs oppdretterpris, det utdeles to 
oppdretterpriser: 
 
Kennel Svartkulpen 
Oppdretter: Marit Bjercke  
Kull født 01.06.2017 
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Mor: Bjørklitoppens Nora (NO44582/14), HD-A, Eier: Marit Bjercke 
Far: Åens Harry (NO32782/14), HD-A, Eier: Bjørnar Boneng 
6 av 9 er jaktpremierte: 
  
Svartkulpens NH Capri-Sonne, Eiere: Åse og Stig-Håvard Skain Hansen 
HD-A 
Høyfjell: 5 x 1. UK, 5 x 2. UK, 2 x 1. AK, 2 x 2. AK, 1 x 3. AK, 2. VK, 4. VK 
Skog: 1.pr NM skog kval, 4 x 1.  AK, 2 x 2. AK, 2 x 3. AK 
Utstilling: Excellent 
  
Svartkulpens NH Alba, Eier: Petter Sagberg 
HD-A 
Høyfjell: 2 x1. UK, 2 x 2. UK, 1 x 3. UK, 2. AK, 3. AK 
Skog: 1. AK, 2 x 2. AK, 3. AK 
Utstilling: Very Good 
  
Svartkulpens NH Storm, Eier: Anders Martinsen 
HD-A 
Høyfjell: 2 x 1.UK, 5 x 2.UK 2 x 3. AK 
Lavland: 2. AK  
Skog: 1. AK, 2. AK  
Apport: 5 x 1. AK, 2 x 2.AK  
Utstilling: Good 
  
Svartkulpens NH Hedda-Gabler, Eier: Marit Bjercke 
HD-A 
Høyfjell: 3 x 1. UK, 5 x 2. UK 1 x 3. UK 
Utstilling: Excellent 
 
 
Kennel Snareheia 
Oppdretter: Gunn S Ingebretsen.   
Kull født: 13.03.2019 
  
Mor: Svarthatten’s Alessa Con Amore, HD-A, Eier: Gunn S Ingebretsen 
Far: NJ(K)CH Østjylland’s Sr Eck, HD-A, Eier: Jørn Gunnar Bowitz 
4 av 10 er jaktpremierte 
  
Snareheia’s Stella NO40076/19, Eier: Tor Einar Birkeland 
HD- A 
 Høyfjell: 3. UK 
Lavland: 1. UK 
Utstilling: Very Good 
  
Snareheia’s Mila NO40078/19, Eier: Henning Storm Trosdahl 
HD-A 
Høyfjell: 1. UK 
Skog: 1. AK 
Utstilling: Very Good 
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Snareheia’s Franz NO40079/19, Eier: Gunn S Ingebretsen 
HD-B 
Høyfjell: 2 x 2. UK, 2 x 2. AK, 3. AK                  
Skog: 3 x 1. AK, 2 x 2. AK 
Utstilling: Excellent 
  
NGK gratulerer så mye! 
 
 
Prioriterte saker i 2022  

• Fortsette med helseundersøkelsen/egenskapsundersøkelsen. 

• Jobbe videre med registrering og sporing av sykdommer. 

• RAS, revidering av Rasespesifikk avlsstrategi. Lager et midlertidig RAS til NKK får ferdig 
sitt dataverktøy. 

• Forsette jobben med indeksproblematikk i forhold til import/utenlandske hunder. 

• HD og HD-indekser 

• Egenskaper som viltfinnerevene, jaktlyst og samarbeid. 
 
Vi takker alle oppdrettere og hannhundeiere med fokus på å bedre våre hunders helse og 

bruksegenskaper. Vi takker også alle eiere som viser frem hundene på jaktprøver, utstilling, 

kombinertprøver og apportprøver. Dette gir oss verdifull informasjon i arbeidet med å skape 

fremgang i rasen. 

 
14. januar 2022  
Avlsrådet i NGK 
 
Mona Himo Aakervik  Eskild Bothner  Anita Inderdal 
Leder    Avlsrådsmedlem Avlsrådmedlem og veterinær 
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Sak 3. Regnskap m/revisors beretning 

 RESULTATREGNSKAP 01.01 - 31.12. 2021   

      

   Regnskap Budsjett Avvik Års regnskap 

Note Inntekter 2021 2021 2021 2020 

1 Medlemskontingenter 949 280,00 860 000 89 280,00 869 365,00 

 Salgsartikler 3 950,00 5 000 -1 050,00 3 790,00 

  Salg jubileums bok 2 643,00 1 000 1 643,00 0,00 

2 Gordon Castle, samling/trening 176 451,42 150 000 26 451,42 41 100,00 

3 Jaktprøver inntekt 336 872,00 500 000 -163 128,00 211 506,00 

4 Utstillinger inntekt 56 234,15 40 000 16 234,15 38 545,00 

5 Sponsor/støtteinntekter 178 223,00 40 000 138 223,00 121 599,00 

6 Andre inntekter, valpeannonser 13 500,00 110 000 -96 500,00 156 983,00 

 Sum inntekter 1 717 153,57 
1 706 

000 11 153,57 1 442 888,00 

          

 Kostnader         

  Beholdningsendr./kjøp salgsartikler 21 631,75 30 000 -8 368,25 6 000,00 

 Beholdningsendr. premier, revolver 0,00 30 000 -30 000,00 48 774,00 

3 Jaktprøver utgift 273 551,18 450 000 -176 448,82 199 771,13 

4 Utstillinger utgift 28 107,95 30 000 -1 892,05 25 058,30 

  Sekretariat 96 000,00 100 000 -4 000,00 96 000,00 

  Kontor/lagerleie 42 000,00 42 000 0,00 42 000,00 

2 Gordon Castle 230 934,75 150 000 80 934,75 182 420,92 

 Web- og EDB kostnader 74 527,00 80 000 -5 473,00 118 180,00 

 Fuglehunden 271 075,63 300 000 -28 924,37 256 022,86 

 Kalender 60 765,00 55 000 5 765,00 58 668,75 

 Diplomer, premier, behold.endring 19 553,25 10 000 9 553,25 2 699,00 

  Avgift FKF 38 340,00 50 000 -11 660,00 37 900,00 

 Revisjon og regnskap 27 487,50 40 000 -12 512,50 22 500,00 

 Medlemstilbud gjennom DK-system 0,00 40 000 -40 000,00 0,00 

 Satsing unghund/VK 0,00 0 0,00 2 700,00 

 Kjøp beach flagg,utstyr 15 655,00 0 15 655,00 14 648,50 

  Kontorrekv. Porto/tlf/toner 32 438,01 20 000 12 438,01 17 468,30 

 Forsikring 11 195,00 10 000 1 195,00 10 604,00 

7 Styret reise, møte, gen.fors. 12 616,35 80 000 -67 383,65 39 040,15 

 Avlsrådet 7 607,68 80 000 -72 392,32 39 784,30 

8 Mesterskap NM, VM etc 22 298,00 35 000 -12 702,00 17 149,00 

 Donasjon NKK 0,00 0 0,00 30 000,00 

 Gaver, oppmerksomheter 11 985,00 10 000 1 985,00 19 091,60 

  Diverse driftskostnader 1 861,59 5 000 -3 138,41 2 507,93 

10 Avsetning ASLO Prosjektet 150 000,00 0 0,00 0,00 

 Sum driftsutgifter 1 449 630,64 
1 647 

000 -197 369,36 1 288 988,74 

      0,00   

 DRIFTSRESULTAT 267 522,93 59 000 208 522,93 153 899,26 

      0,00   

  Renteinntekter 1 605,89 0 1 605,89 4 044,58 

  Andre finansposter 0,00 0 0,00 0,00 

 Sum finans 1 605,89 0 1 605,89 4 044,58 

          

 Overskudd 269 128,82 59 000 210 128,82 157 943,84 
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Note      
1 Medlemskontingent       

  Hovedmedlem/husstandsmedlem  945 807      

 3 Æresmedlem/gratis 0      

  945 807       

2 Gordon Castle, samling,trening       

 Samlinger 146 451     

 Terrengleie jaktprøver 30 000     

 Sum inntekter 176 451       

         

 Leie hytter, Gordon Castle 81 640      

 Leie terreng Ljørdalen 80 859      

 Snømåking, div utgifter 58 476      

 Avskrevet fordring leie terreng samling 10 000     

 Sum utgifter 230 935       

 Netto utgift Gordon Castle -54 524      

       

            

3 Jaktprøver Grotli   Trysil I   Trysil II 

 Påmeldinger, sponsor, lotteri  129 700   147 800   158 520 

 Refunderte starter -97 403   -27 041   -25 410 

 Dommer/skyttere/gaver/sekretariat/NKK/FKF -16 879   -98 870   -77 540 

 Terrengleie 0   -10 000   -20 000 

 Premier 0   -2 231   -9 854 

   15 418   9 658   25 716 

            

    Storli   Hemne Skog   Budalen 

 Påmeldinger 95 600   19 032   7 500 

 Refunderte starter -71 426   -393   0 

 Dommer/skyttere/gaver/sekretariat/NKK/FKF -13 023   -10 216   -6 077 

 Terrengleie 0   0   0 

 Premier 0   0   0 

   11 151   8 423   1 423 

            

            

 Jaktprøver SUM       

 Påmeldinger 558 152      

 Refunderte starter -221 673      

 Dommer/skyttere/gaver/sekretariat/NKK/FKF -222 605       

 Terrengleie -30 000      

 Premier -12 085      

  71 789      

         

        

        
4 Utstillinger  Dalholen   Unghund   Fellesutstilling 

   Spesialutstilling   Framvisning   Oslo 

 Påmeldinger, annonser, katalog 33 085   11 480   11669 

 Premier -3 886  0  0 

 Ringpersonell, dommer, NKK avg -19 644  -1 278  0 

 Overskudd 9 555  10 202  11669 
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   SUM     

 Påmeldinger, annonser, katalog 56 234     

 Premier -3 886     

 Ringpersonell, dommer, NKK avg -20 922     

 Overskudd 31 426     

       

       
5 Sponsorer       

 Møller Bil 2020 og 2021 30 000      

 Royal Canin 25 000     

 Momskompensasjon 123 223      

  178 223      

          

6 Andre inntekter       

 Valpeannonser 45 stk 13 500      

  13 500      

       

       

        
7 Styret utgifter       

 Reiseutgifter, telefon konferanse 130      

 Generalforsamling lokalleie 7 513      

 FKF/RU/Fuglehund Ting 0      

  7 643      

       

       

       
8 Mesterskap, NM, VM etc      

 NM lag høyfjell vinter 0     

 NM lag høyfjell høst 11 403     

 NM lag lavland 10 895      

  22 298      

        

        

        
9 Lager salgsartikler, premier      

 Gullmerker 4 stk 3 400     

 Premier 56 806     

 Jubileumsbøker 280 stk a 100 28 000     

 Salgsartikler 4 600     

  92 806     

       

       

       
10 Avsetning ASLO Prosjekt      

 Innbetalt fra medlemmer 352 764      

 Avsetning fra NGK 150 000     

  502 764     
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 BALANSE  31.12.2021  31.12.2020 
     

  Eiendeler    
     

 Revolvere 1,00   1,00 

 Aggregat 1,00  1,00 

 PC'er m/programvare 1,00  1,00 

 Hengere 2,00  2,00 

 Sum anleggsmidler 5,00   5,00 

     
9 Jubileums bok 28 000,00  29 700,00 

9 Lager premier, salgsart., gullmerker 64 806,00  59 416,00 

 Aksjer i Fuglehunden 20 500,00  20 500,00 

 Kasse og bankinnskudd 2 125 208,24  1 357 004,81 

 Sum omløpsmidler 2 238 514,24  1 466 620,81 
     

 Sum eiendeler 2 238 519,24   1 466 625,81 
     

     

 Egenkapital og gjeld    
     

 Annen egenkapital 1 466 625,81  1 308 681,97 

 Årets resultat 269 128,82  157 943,84 

 Sum annen egenkapital 1 735 754,63  1 466 625,81 
     

     

     

 Leverandørgjeld 0,00  0,00 

10 
Avsetning ASLO-
kloløsningsprosjekt 502 764,61  0,00 

 Sum kortsiktig gjeld 502 764,61  0,00 
     

 Sum egenkapital og gjeld 2 238 519,24   1 466 625,81 

     

      

     

                                                     Oslo, 15. januar 2022  

     

     

     

      

          Thomas Tollefsen Arvid Holme        Fredrik Weberg-Larsen 

     

     
     

     

                            Henriette Hansen        Pål Morten Holden 
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Revisjonsberetning for 2021 

Uttalelse om årsregnskapet  

Jeg har revidert årsregnskapet for Norsk Gordonsetter Klub for regnskapsåret 2021, som viser et 

overskudd på kr. 269.128,82.  

Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret 

avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre 

noteopplysninger.  

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet  

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i 

samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som 

styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og 

plikter.  

Min oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av revisjonen. Jeg 

har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge. 

Revisjonsstandardene krever at jeg etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen 

for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En 

revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og 

opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder 

vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes 

misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er 

relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å 

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 

uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en 

vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 

utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av 

årsregnskapet. Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 

grunnlag for min konklusjon.  

Konklusjon 

Etter min mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde 

av den finansielle stillingen til Norsk Gordonsetter Klub per 31. desember 2021 og av selskapets 

resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.  

 

Strømmen, 26. januar 2022 

Kenneth Bergerud 
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Sak 4. Innkommen sak 

 
a) Til Generalforsamlingen i Norsk Gordonsetter Klub 2022 

Forslag om at Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å bevilge inntil kr 1.000.000,- fra klubbens 

frie egenkapital til å dekke deler av lønns- og administrasjonskostnader til forsker ansatt ved 

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Formålet er å skaffe mer kunnskap om 

gener og genvarianter som er assosiert med sykdommen SLO for om mulig å utvikle en DNA-test 

som hjelpemiddel til å redusere forekomsten og bedre dyrevelferd.  

Styret i Norsk Gordonsetter Klub (NGK) vedtok i styremøte 4.10.2021 opprettelse av en 

prosjektgruppe (ASLO). ASLOs mandat er å fremskaffe finansielle midler til å videreføre 

kloløsningsprosjektet som ble startet i 2005. 

Per uke 2-2022 har over 400 ( > 20%) av medlemmene innbetalt til prosjektet, samt at 19 

oppdrettere her meldt inn sine fremtidige bidrag med 10% av fremtidige kull-inntekter. NGK ved 

styret har i styremøte 11.10.2021 bevilget kr 150.000,-. Total innsamlet sum p.t. er kr 504.000,-.  

NMBU har anslått at videre forskning vil kreve ett fullt årsverk i 3 -5 år. Kostnaden vil anslagsvis 

utgjøre mellom kr 3.000.000,- og kr 5.000.000,- (fordelt over en periode på 3 – 5 år) basert på 

foreløpig informasjon.  NMBU forutsetter sikkerhet for to års lønns- og administrasjonskostnader til 

forsker før ansettelse, tilsvarende et garantibeløp på kr 2.300.000,-.   

ASLO har presentert et forslag til investeringsplan for styret for å synliggjøre muligheten for å komme 

i mål økonomisk. Dette forslaget inkluderer en bevilgning fra NGK på kr 1.000.000,-.  De innsamlede 

midlene (p.t. kr 504.000,-) er øremerket til formålet og kommer i tillegg til nevnte bidrag. Samtidig 

arbeides det videre mot potensielle finansielle samarbeidspartnere, oppdrettere, organisasjoner, 

andre raseklubber, «søsterklubber» i våre naboland, forsknings-fond og legater.   

En videre dialog med NMBU forutsetter at garantibeløpet på kr 2.300.000,- kan stilles til disposisjon.   

Det er styrets vurdering at det er økonomisk forsvarlig å bevilge et beløp på inntil kr 1.000.000,- til 

prosjektet. Så godt som hele klubbens egenkapital er likviditetsbeholdning (kasse/bank) og utgjør     

kr 1.619.000,- per 31.12.2021. I 2021 ble kassebeholdningen økt med kr 262.000,-. Ved en bevilgning 

til kloløsningsprosjektet på inntil kr 1.000.000,- i 2022, vil klubben stå tilbake med en 

kontantbeholdning på ca kr 600.000,-, forutsatt  et resultatregnskap for 2022 i balanse. Klubben vil 

derfor fortsatt være godt rustet til å møte løpende forpliktelser og evt. år med negativ drift, med en 

likviditetsbuffer på ca kr 600.000. Medlemsaktiviteter innebærer en liten risiko ved at arrangementer 

hovedsakelig er selvfinansierende. Mange år med god økonomisk drift har jevnt over gitt positive 

resultat og oppbygging av fri egenkapital. Etter styrets vurdering vil en anvendelse av 

medlemsmidlene som nevnt over ikke påvirke klubbens øvrige gjøremål eller økonomiske situasjon 

på en negativ måte. En fullmakt som nevnt vil gi styret mulighet til underveis å vurdere om og når det 

vil være behov for hele eller deler av beløpet på kr 1.000.000,-. 

Det er videre styrets vurdering at en anvendelse av medlemsmidler som nevnt over ligger innenfor 

klubbens formål og i kjernen av dette (Lovenes §1-2 Formål) hvor NGKS ansvar for at avl skjer i 
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ønsket retning, blant annet når det gjelder rasens sunnhet, tydelig fremkommer. En disponering av 

midlene vil i stor grad bidra til den finansiering som er nødvendig for å sikre videre forskning i regi av 

NMBU.     

Selv om NMBU naturligvis ikke kan gi noen garantier for at forskningen eller prosjektet vil føre til 

ønsket resultat eller la seg gjennomføre som ønsket, så vil NGKs bevilgning være en forutsetning for å 

kunne fortsette kloløsningsprosjektet, noe som i sin tur vil være en forutsetning for å ha håp om å 

komme videre med å finne årsaken, og kanskje en løsning, på SLO sykdommen.  

Det vil etter at garantibeløpet er innsamlet og før utbetaling fra NGK bli inngått en skriftlig kontrakt 

som er vanlig i oppdragsforskning. Kontrakten vil blant annet regulere en beskrivelse av: 

partsforhold, oppdraget, betaling, regnskapsføring og budsjett, sluttrapport, offentliggjøring. 

For beskrivelse av hva arbeidet til NMBU vil bestå i - se vedlagt Prosjektbeskrivelse «Identifisering av 
risiko-gener og utvikling av gentest for å redusere forekomsten av kloløsning hos hund», som ble 
utarbeidet i forbindelse med søknad til NKK om midler.  
 
På denne bakgrunn fremmer styret forslaget nedenfor til Generalforsamlingen i NGK 2022. Forslaget 
krever alminnelig flertall av de avgitte stemmene for å bli vedtatt.  
 
Forslag til vedtak:  

Generalforsamlingen 2022 gir styret fullmakt til å bevilge inntil kr 1.000.000,- fra klubbens 

egenkapital til kloløsningsprosjektet.  
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Sak 5. Planer for drift og aktiviteter 2022 

 

Når Hva 

2. mars Generalforsamling 

25.-27. mars Høyfjellsprøve Storlidalen 

22.-24. april Høyfjellsprøve Grotli m/Cacit 

Mai Fellesutstillingen Østlandet 

Juni Unghundfremvisning Østlandet 

9. juli Spesialutstillingen på Dalholen i Folldal 

12.-14. August? Topptreff sør (Avhenger av disp fra båndtvang)? 

August Polarderby? 

19. - 21. august Høyfjellsprøve Gordon Castle m/cacit 

23. - 25. september Høyfjellsprøve Gordon Castle 

30. september-  

02. oktober Trippelprøven, Kongsvoll  

5. oktober Skogsfuglprøve, Midtre Gauldal (kveld) 

5.- 6. november Skogsfuglprøve Hemne 

November Fellesutstillingen i Midt-Norge (Trondheim) 

 

Se klubbens hjemmeside (www.gordonsetter.no) for oppdaterte opplysninger hos de 

forskjellige DKer og for andre arrangementer, som dressurkurs, kurs i fjell/skog/lavland, 

samlinger og annet. 

 

Sak 6. Fastsettelse av medlemskontingent. 

 
Medlemskontingenten har det siste året vært:  

Hovedmedlem med tidsskrift kr. 460,-  

Husstandsmedlem kr. 230,- 

Hovedmedlem uten tidsskrift kr. 300,- 

(Grunnkontingenten til NKK har kommer i tillegg.) 

Styrets innstilling: 

Medlemskontingenten til NGK for 2023 forblir uendret. 

http://www.gordonsetter.no/
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7. Budsjett for 2022 
 

 

   Regnskap Budsjett Budsjett 

Note Inntekter 2021 2021 2022 

950 Medlemskontingenter 949 280,00 860 000 950 000 

 Salgsartikler 3 950,00 5 000 5 000 

  Salg jubileums bok 2 643,00 1 000 1 000 

2 Gordon Castle, samling/trening/prøver 166 451,42 150 000 160 000 

3 Jaktprøver inntekt 336 872,00 500 000 500 000 

4 Utstillinger inntekt 56 234,15 40 000 45 000 

5 Sponsor/støtteinntekter 178 223,00 40 000 145 000 

6 Andre inntekter, valpeannonser 13 500,00 110 000 25 000 

 Sum inntekter 1 707 153,57 1 706 000 1 831 000 

 Kostnader       

  Beholdningsendr./kjøp salgsartikler 21 631,75 30 000 30 000 

 Beholdningsendr. premier, revolver 0,00 30 000 70 000 

3 Jaktprøver utgift 273 551,18 450 000 500 000 

4 Utstillinger utgift 28 107,95 30 000 30 000 

  Sekretariat 96 000,00 100 000 100 000 

 Admin/ledelse kloløsningsprosjekt      50 000 

 Kontor/lagerleie 42 000,00 42 000 42 000 

2 Gordon Castle 220 934,75 150 000 180 000 

 Web- og EDB kostnader 74 527,00 80 000 30 000 

 Fuglehunden 271 075,63 300 000 300 000 

 Kalender 60 765,00 55 000 60 000 

 Diplomer, premier, behold.endring 19 553,25 10 000 35 000 

  Avgift FKF 38 340,00 50 000 42 460 

 Revisjon og regnskap 27 487,50 40 000 30 000 

 Medlemstilbud gjennom DK-system 0,00 40 000 25 000 

 Kjøp beach flagg,utstyr 15 655,00 0 0 

  Kontorrekv. Porto/tlf/toner 32 438,01 20 000 30 000 

 Forsikring 11 195,00 10 000 10 000 

7 Styret reise, møte, gen.fors. 12 616,35 80 000 80 000 

 Avlsrådet 7 607,68 80 000 80 000 

8 Mesterskap NM, VM etc 22 298,00 35 000 35 000 

 Gaver, oppmerksomheter 11 985,00 10 000 10 000 

  Diverse driftskostnader 1 861,59 5 000 5 000 

10 Avsetning ASLO Prosjektet 150 000,00 0 0 

 Sum driftsutgifter 1 439 630,64 1 647 000 1 774 460 

        

 DRIFTSRESULTAT 267 522,93 59 000 56 540 

  Renteinntekter 1 605,89 6 000 2 000 

  Andre finansposter 0,00 0 0 

 Sum finans 1 605,89 6 000 2 000 

        

 Overskudd 269 128,82 65 000 58 540 
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8. Valg 
Valgkomiteen til GF i 2021 har bestått av Kristin Bothner, Rune Pedersen og Mona Himo 

Aakervik. Sistnevnte som leder. 

 

Det var ikke kommet noen forslag til kandidater til styret innen fristens utløp. Valgkomiteen 

har følgende enstemmige innstilling til styret i NGK for kommende periode.  

En CV, samt beskrivelse av valgkomiteens arbeide finnes lengre ned på siden. 

Styret: 

Navn Periode Innstilles til 

Thomas Tollefsen På valg – velges for to år Leder for 1 år 

Fredrik Weberg-Larsen  Ikke på valg som styremedlem Nestleder for 1 år 

Henriette Hanssen  Ikke på valg – et år igjen Styremedlem 

Ola Dyrstad Ny-velges for 2 år Styremedlem 

May Lise Pedersen Ny-velges for 2 år Styremedlem 

Tor Erik Arntsen Ny - velges for 1 år Varamedlem 

Stian Hjemmen Ny - velges for 1 år Varamedlem 

 

Valgkomite: 

Navn Periode Innstilles til 

Kristin Bothner  Ikke på valg – 1 år igjen Leder av komiteen til GF i 2023 

Rune Pedersen  Ikke på valg – 2 år igjen Leder av komiteen til GF i 2024 

Wenche Porsanger Ny – velges for 3 år Leder av komiteen til GF i 2025 

Trond Tvedt Ny - velges for 1 år Varamedlem 

 

Forslag fra Marit Bjercke til kandidat inn i valgkomiteen: 

Sverre Andersen – velges inn i valgkomiteen for 3 år 

 

Revisor/Varerevisor:  

Revisor     

Kenneth Bergerud Ikke på valg – et år igjen Revisor 

Odd Ivar Bjørnli På valg  - velges for 1 år  Vararevisor 

 

På vegne av en enstemmig valgkomite 2022: 

 

Mona Himo Aakervik                         Kristin Bothner       Rune Pedersen  
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CV’er på nye medlemmer av styret og valgkomite. 
 
May Lise Pedersen, på valg som styremedlem 
Jeg heter May Lise Pedersen, 61 år, bor i Hole kommune ved Hønefoss. Er sykepleier og jobber i 
100% stilling. Det etter nesten 20 år i legemiddelindustrien, der jeg de fleste årene jobbet som 
produktsjef innenfor forskjellige terapiområder. Har også jobbet som avdelingsleder på en 
rehabiliteringsavdeling i et par år. I dag er jeg tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund. I tillegg er jeg 
sekretær i BJFF Fuglehund utvalg. 
Jeg vokste opp med GS på 60 tallet og kjøpte min egen i -92. Etter det har jeg alltid hatt GS med 
unntak av 2 år der jeg ikke hadde hund. 
I dag har Robert Colbjørnsen, som er jaktprøvedommer og jeg, 5 hunder i flokken vår. Dette er ES 
NUCH NJCH Hågakollens Son of Sam på snart 11 år, ES Røynåsens VoiVoi på 6 år, GS Svartskåras Sot 
på snart 5 år, ES Hågakollens Ferd på snart 4 år og GS Tverrfjellets Myrra på 10 mnd. Den siste er eget 
oppdrett. Hos oss blir hundene hele livet - også når de ikke kan stilles på prøver av forskjellige 
årsaker. Det gjorde at vi, en periode da vi hadde flere godt voksne hunder, hadde en flokk på 7 
hunder. For oss er hunder en livsstil.  
Kan også nevne at jeg har gått på jaktprøver og utstilling siden 2007 og ført flere hunder til premie på 
begge arenaer. 
 
 
Ola Dyrstad, på valg som styremedlem 
Jeg heter Ola Dyrstad og er 57 år gammel. Bor i Straumfjord i Nordreisa kommune i Nord Troms.  
Er gift og har 3 voksne barn som alle har stor glede av friluftsliv og jakt med stående fuglehund.  
Jobber som lærer og tillitsvalgt i Nordreisa kommune. Er for tiden hovedtillitsvalgt for 
Utdanningsforbundet i Nordreisa kommune. Er også leder i Utdanningsforbundet Nordreisa. Har hatt 
en rekke styreverv, både i frivillige organisasjoner og næringsliv.  
Har vært medlem i avlsrådet i NGK i 3 perioder og var med i redaksjonen som laget NGKs 
jubileumsbok i 2016.  
Har vært leder i Nord Troms fuglehund klubb i 2 perioder og også vært styremedlem der i flere år. 
Var også gjennom mange år prøveleder for Arnøyprøven og Reisaprøven.  
Er autorisert instruktør gjennom FKF fase I og II og er autorisert jaktprøvedommer og sitter i 
dommerutvalget for Nord Troms og Finnmark.  
Har hatt fuglehund i nesten 30 år, først Engelsksetter før fornuften seiret og den første 
Gordonsetteren kom i hus for 25 år siden. Etter det har det bare vært svarte settere her i huset.  
Er innehaver av Kennel Reisarypa og har hatt 7 kull på 13 år.  Har nå en ung hannhund og i løpet av 
våren håper vi at det også kommer en tispevalp i hus.  
 
 
Tor Erik Arntsen, på valgt til varamedlem i styret 
Jeg er en 46 år gammel mann, gift, 2 flotte ungdommer i hus. Sebastian på 17 år og Tuva 14 år. Vi bor 
i Steinkjer, som er omtrent midt i landet. 
Vi har en hytte som ligger inne ved Norges geografiske midtpunkt. Denne ligger inne i 
rype/skogsfugleparadis. Det er 11 km å gå inn dit, og den bruker vi så ofte vi kan. I forhold til jakt og 
fiske passer det oss perfekt. 
Jeg jobber som lærer og jobber ved Verdal VGS og har jobbet der siden 2012. 
Jeg har utdanning fra forsvaret, der jeg tok befalsutdanning i ung alder. Jeg sluttet i forsvaret og 
begynte som selger, før jeg hoppet inn i tømreryrket. Jeg jobbet som tømrer i mange år, før en 
legetabbe ved mitt lokale sykehus gjorde det slik at jeg måtte omskolere meg.  
Jeg har hatt GS i over 25 år, og drevet aktivt jakt med dem. Allsidigheten til denne rasen er fantastisk. 
De første årene gikk det bare i hannhunder, inntil jeg ville realisere en «gammel drøm» å drive eget 
oppdrett. Jeg kjøpte Kira som skulle bli min avlshund, men var fast bestemt på at dette skulle gjøres 
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etter boka, og da måtte jeg få henne godkjent som avlshund. Jeg fikk meg kennelnavn, Kennel 
Skjækervatnet og har hatt 2 kull på Kira, skal ha det siste på henne nå i mnd. skiftet mars/april. Jeg 
beholdte en tispe fra første kull, Era, i tillegg har jeg en 10 måned gammel tispe, Twixie, med nye 
blodslinjer.  
Er aktiv i deltagelser på dressurkurs, og i treningsterreng i lokalklubben. Og jeg har med meg 
valpekjøpere på jakt (de som trenger litt kursing). Jeg har litt erfaring med det å sitte i et styre, der 
jeg har sittet som medlem i hytteeierforening, og velforening. Samtidig som jeg er riggansvarlig for 
Midt-Norges største handballcup (vi tar imot 300 lag). 
Jeg er veldig engasjert, og har ett brennende ønske om å gjøre rasen vår enda bedre. Der vi snakker 
om jaktprøver, helse, HD, blodslinjer mm. Dette er noe jeg har engasjert meg i lenge. 
Det er også sunt for et styre å få inn nytt blod, der nye øyne kan komme inn å se hvordan det gjøres, 
men også komme med forslag på andre saker. Geografiske forskjeller er også sunt, når man tenker at 
det sitter mye kunnskap i GS folket i vårt vidstrakte land. Jeg er også opptatt av å bygge ett godt lag, 
der vi har et samarbeid på tvers av ulike meninger, men kommer i land med løsninger alle er 
fornøyde med. Vi er best tjent med at vi trekker lasset i samme retning. Det gjelder i alle ledd. 
 
Stian Hjemmen, på valg som varamedlem inn i styret 
Jeg er 45 år og gift med Hege og far til Maren og Marit. Bor i Son (i Viken). 
Jobber som Salgs og Utviklingssjef i Orkla Foods Norge AS. 
Har 2 perioder i styret til Østfold Fuglehund klubb. Og har bidratt til å arrangere utstillinger, prøver, 
treningssamlinger, kurs m.m 
Har vokst opp med hund, men det er først for 8 år siden jeg gikk til anskaffelse av egen hund for jakt. 
Jeg er fortsatt «ny med hund», og lærer hver dag.  
GS Theo NO38943/14 har vært en vanskelig hund å få til. Er i dag dessverre bare familiehund pga 
svært redusert syn (han er affectet PRA). 
GS Rørosviddas Linus NO36020/18 er en fantastisk hund å jobbe med. Han brukes på jakt, utstilling 
og prøver. Målsetting er å få gjort VK hund av Linus i løpet av 2022.  
Videre legges også planer for valp 2022/2023. 
 
 
Wenche Porsanger, på valg som medlem inn i valgkomite 
Mitt navn er Wenche Porsanger og er snart 59 år. Utdannet lensmannsbetjent fra politiskolen 1985, 
samme året som jeg fikk min første gordonsetter. Bor på Støren i Midtre Gauldal kommune i 
Trøndelag,og med hytte på hjemplassen i Budal. Derav kennelnavnet Tågåtunet.  
Har i dag 4 gordonsettere. Hatt både hannhunder og tisper, og drevet med oppdrett. 
Har sittet i styret i NGK siste året og tok over som DK Trøndelag sør nå på nyåret. Satt også som DK i 
Finnmark på slutten av 80 tallet.  
Har vært prøveleder og utstillingsleder i en årrekke i lokal JFF samt, NGK sin skogsfugl prøve  i Budal. 
Var også prøveleder for NM skog, når vi hadde dette i 2004.  
Har blitt tildelt gullmerket i NGK.   
Er utdannet instruktør gjennom FKF, ekstriørdommer gjennom NKK og dømmer de mest vanlige raser 
i gruppe 7, samt jagende spisshunder. Er også utdannet aversjonsinstruktør, og var også noen år 
fylkesleder aversjon i Sør-Trøndelag.  
Jeg deltar både på jaktprøver og utstilling. Det største var da jeg vant NM skog i Trysil 2014 med NGK 
som arrangør.  
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Foreslått av Marit Bjercke: 

Sverre Andersen – på valg som medlem i valgkomiteen  

Sverre Andersen heter jeg, er 64 år, gift og har to voksne barn. Bor i Finnsnes i Midt-Troms. Jobber 

som lærer i den videregående skolen. 

Startet med gordonsetter i 1991 og har siden den tid hatt 2-3 hunder hele tiden. To av mine hunder 

er ført frem til jaktchampionatet, og har representert gordonsetteren på NM lag ved flere 

anledninger. I 2015 vant GS laget NM lag vinter hvor min hund; Bjørklitoppens Madonna ble beste 

hund på laget. 

Fortiden har vi 3 GS i huset i forskjellig alder. Er innehaver av kennel Bjørklitoppen. 

Jeg ble valgt inn i styret i NGK i 2010 og i perioden frem til GF i 2021 da jeg gikk av, satt jeg som leder 

i to år og resten av tiden som styremedlem. I min lokalklubb Midt-Troms Fuglehundklubb har jeg 

også sittet som leder og styremedlem i flere perioder. Jeg ble utdannet fuglehund dommer i 2011. 

 
 
Trond Tvedt, på valg som varamedlem i valgkomite 
Mitt navn er Trond Natland Tvedt, er 52 år og bor i Bergen. Jeg jobber i Schibsted Trykk Bergen. 
Har hatt fuglehund siden 1996. Har de siste 10 årene vært aktiv i fuglehund miljøet. Da i hovedsak i 
Vestlandske Fuglehund Klub, der jeg også har hatt en rekke verv. Er distrikts kontakt for NGK og har 
sittet i avlsrådet til NGK. 
  
Relevant erfaring m.m. 
Har opp gjennom årene hatt forskjellige verv og oppgaver i styrer og utvalg. Har også erfaring fra 
valgkomiteer. 
Mer enn 20 års ledererfaring i arbeidslivet. 
Stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner ser jeg på som mine største styrker. 
 
 

Begrunnelse til innstilling i styret og valgkomite 
I styret har vi ønsket å få med personer fordelt over hele landet, dette for at medlemmene i alle 
landsdeler, skal føle at noen de har tilhørighet til, er med i styret. Det var også ønske at de skulle ha 
erfaring gjennom i verv gjennom f.eks lokale fuglehund klubber eller hatt relevante verv og/eller 
stillinger i jobben. Flere av de nye medlemmene, har hatt lederstillinger eller verv gjennom jobben. 
Vi ønsker også ny kvinne inn i styret, da dette har vært ønske fra medlemmene fra tidligere år. 
Det er ønskelig at medlemmene har erfaring fra jakt, jaktprøver og utstillinger. 
 
Thomas Tollefsen innstilles til leder. Han har sittet som nestleder i styret til NGK i flere år, og før 
dette, sittet som styremedlem i styret i flere år. Han er også jaktprøvedommer og sittet som leder i 
lokalklubb i flere år. Han innstilles som styremedlem for 2 år og leder for 1 år. 
Fredrik Weberg-Larsen, har sittet 1 år som styremedlem i styret til NGK og har fungert veldig godt. 
Han innstilles nå som nestleder for 1 år. Han har vært leder i lokalklubb i flere år. 
Henriette Hanssen er styremedlem og ikke på valg i år, har 1 år igjen av perioden. 
 
May Lise Pedersen har hatt gordonsettere i mange år, og vært aktiv i prøve- og utstillingsmiljøet i 
mange år. Hun har også ledererfaring og sitter i styret til lokal fuglehund klubb.  
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Ola Dyrstad er jaktprøvedommer, og aktiv i prøve- og utstillingsmiljøet. Har også sittet som leder i 
lokal fuglehund klubb, har og hatt aktuelle verv både gjennom NGK, lokalklubben og jobben. Han har 
bl.a. sittet i avlsrådet til NGK, og vært prøveleder. 
Tor Erik Arntsen og Stian Hjemmen er aktive i prøve og utstillingsmiljøet. De har ikke vært aktiv i 
disse miljøene i så mange år, men vi synes det er fint å få med noen som er fra forskjellige stadier 
med erfaringer med GS.  
Tor Erik har også bidratt i lokal klubb, samt har ledererfaring gjennom militæret. 
Stian har sittet i styret til lokal klubb, og bidratt med å arrangere utstilling og jaktprøver, 
treningssamling er og kurs. 
 
Vi har stor tro på at det nye styret vil fungere og samarbeide godt sammen. 
 
I valgkomitéen har gjennom flere år, ønsket å få med personer fra Nord-, Midt- og Sør-Norge. Dette 
for at man ofte har mer kjennskap til aktuelle personer som kan forespørres til aktuelle stillinger. 
Det er 3 medlemmer i valgkomitèen og man velges for 3 år. Mona Aakervik går nå ut av 
valgkomitèen, da er det ønskelig med person fra Midt-Norge og da falt valget på Wenche Porsanger, 
som har lang erfaring med gordonsetter og kjenner veldig mange personer, over hele landet. Hun har 
også sittet i styret til NGK, noen som er en fordel å ha med inn i valgkomitèen. 
Neste år går Kristin Bothner ut, og valget for ny person inn i valgkomitèen for neste år, bør være fra 
Sør-Norge. Valget falt på Trond Tvedt, som blir innstilt til varamedlem i år, og det vanlige er at han 
innstiles inn til valgkomite neste år. Trond er aktiv i prøve og utstillingsmiljøet og kjenner mange 
personer. 

            

  

 


