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Saksliste på Generalforsamlingen i Norsk Gordonsetter Klub 2023 

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. Innkomne saker 

a) Styret – lovendring 

b) Jostein Kloster – Fremtidige generalforsamlinger på Teams 

c) Jostein Kloster – Redegjørelse oppdretterpris Kennel Jimbalayas 

d) Jostein Kloster – Dobbeltroller styre/valgkomite vs underavdelinger 

e) Ingrid Arnkværn – Revisjon av klubbens lover 

f) Ingrid Arnkværn – Klubbens styringsdokumenter 

g) Ingrid Arnkværn – Klubbens arkiv og arkiveringsrutiner 

h) Ingrid Arnkværn – Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) 

i) Ingrid Arnkværn – Temamøte(r) Avl - Helse - Oppdrett 

j) Ingrid Arnkværn – Avsetninger til helserelaterte prosjekter/forskning 

k) Jeanette Hartmann Christiansen – Diverse spørsmål 

l) Wenche og Ragnar Dekke – Samlinger på Gordon Castle 

m) Eskild Bothner – Helseundersøkelsen 2021 

n) Eskild Bothner – Informasjon fra AR- avlsråd til medlemmene 

o) Eskild Bothner – Bekymringsmelding fra AR i 2022 

p) May Lise Pedersen, Ola Dyrstad, Tor Erik Arntsen – Endring av NGKs lover 

5. Planer for drift og aktiviteter 2023 

6. Fastsettelse av medlemskontingent for 2024 

7. Budsjett for 2023 

8. Valg 

a) Valgkomiteens innstilling 

b) Innkomne forslag til valgkomiteen 

c) Valgkomiteens begrunnelse 

d) CV'er  
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Sak 2. Årsberetninger 

a. Styrets årsberetning 

 

I perioden mellom Generalforsamlingen 2022 og 2023 (til og med 06. Februar) er det avholdt 21 

styremøter. Styremøtene er gjennomført digitalt via Teams med unntak av et fysisk styremøte, som 

ble avholdt i forbindelse med arbeidsmøtehelgen til avlsrådet og styret. I tillegg har styret avholdt 

flere arbeidsmøter mellom styremøtene.  

Styret har i perioden fra generalforsamling til 5. Mai bestått av:  
Thomas Tollefsen (leder), Fredrik Weberg-Larsen (nestleder), styremedlemmer: Henriette Hanssen, 
Mai Lise Pedersen og Ola Dyrstad. Varamedlemmer: Stian Hjemmen og Tor Erik Arntsen. Klubbens 
sekretær er Marit Bjercke.  
 
Det er spesielt 2 hendelser som har preget styrets periode: 

1. 2 styremedlem og et varamedlem trekker seg fra styret 

Den 4. Mai sender styremedlemmer Ola Dyrstad og Mai Lise Pedersen samt varamedlem Tor 

Erik Arntsen et internt brev til styret hvor de trekker seg fra styret.  Årsaken til denne 

beslutningen er begrunnet i at samarbeidsklimaet i styret er dårlig, og at det ikke er tillit 

mellom det de opplever som to fraksjoner i styret.  Det skrives også at et resultat av dette er 

at det må innkalles til ekstraordinær generalforsamling, i og med at klubben da ikke har et 

beslutningsdyktig styre.   

Styret gjennomgikk brevet i styremøte 9. Mai med diskusjon om det på bakgrunn av at to 

styremedlemmer og et varamedlem hadde trukket seg fra styret, dannet grunnlag for 

ekstraordinær generalforsamling.  Konklusjonen var at dette var det ikke. Ekstraordinær 

generalforsamling avholdes kun når generalforsamlingen eller styret vedtar dette, eller hvis 

10% av medlemmene krever det.   

De gjenværende styremedlemmene vurderte grundig NGKs lover i forhold til 

beslutningsdyktighet, derav også ekstern vurdering.  Dette for å sikre korrekt tolkning av 

NGKs lover. I henhold til klubbens lover § 4-2 er de resterende 3 styremedlemmer (inkl. leder 

og nestleder) og 1 varamedlem som dermed blir fast møtende som styremedlem, 

beslutningsdyktig i de kommende styremøter frem til ordinær generalforsamling.   

De gjenværende styremedlemmene vurderte så sin egen motivasjon motivasjonen for å styre 

klubben frem mot ordinær generalforsamling, og konkluderte at varamedlem Stian Hjemmen 

trer inn som styremedlem. Klubben driftes videre til neste ordinære generalforsamling uten 

ekstraordinær generalforsamling.   

Styrets nye sammensetning ble da: Thomas Tollefsen (leder), Fredrik Weberg-Larsen 

(nestleder), Henriette Hanssen (styremedlem) og Stian Hjemmen (styremedlem). Klubbens 

sekretær er Marit Bjercke.  

Ovenstående prosess ble informert om til klubbens medlemmer på hjemmesiden 23. Mai.  
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2. Krav om ekstraordinær generalforsamling 

Den 11. Juli mottar styret et krav fra tre medlemmer om ekstraordinær generalforsamling, 

hvor eneste punkt på dagsorden er valg av nytt styre.  Kravet begrunnes med mistillit til 

styret og at det er samlet inn til sammen 236 underskrifter for dette kravet.   

Styret behandler kravet den 12. Juli og bekrefter tilbake til fremsetter at kravet er mottatt og 

at en offentliggjøring av ekstraordinær generalforsamling vil bli gjort av styret når kravet 

godkjennes. Det presiseres at listen med signaturer skal kontrolleres av styret opp mot 

klubbens medlemslister, og ber fremlegger av kravet om å oversende denne.  Samtidig bes 

det også om at kravets begrunnelse om mistillit til styret spesifiseres ved oversendelse av tre 

konkrete punkter som begrunner dette.   

Styrets henvendelse av 12. Juli besvares den 13. Juli med at lista med signaturer ikke skulle 

oversendes og godkjennes av styret, men at valgkomiteen skulle foreta denne kontrollen.  

Det presiseres også at det på ekstraordinær generalforsamling kun skal ha en sak på 

dagsorden; Valg av nytt styre.  Med andre ord så presiseres det at grunnlaget for mistillit ikke 

skal behandles som sak på ekstraordinær generalforsamling.   

Styret behandler saksgangen ovenfor, og konkluderer at det er styret som skal og må 

godkjenne et krav om ekstraordinær generalforsamling, og at styret også skal behandle 

grunnlaget for kravet – altså mistillit til sittende styre.  10 % av medlemmene har rett til å 

innkalle til ekstraordinær generalforsamling, men grunnlaget for mistillit krever alminnelig 

flertall.  Styret informerer klubbens medlemmer om kravet på klubbens hjemmeside den 15. 

Juli.   

Fremstiller av kravet sender den 17. Juli en henvendelse til valgkomiteen hvor de ber om at 

valgkomiteen kontrollerer de innsamlede signaturene opp mot klubbens medlemsregister.   

Styret informerer FKF om kravet, kravets innhold og vurderinger.   

Styret beslutter senere å engasjere en ekstern, objektiv og nøytral advokat for å sikre korrekt 

saksgang i henhold til klubbens vedtekter og god demokratisk foreningsskikk.  Advokaten 

behandler saken og oversender et svar til fremstiller av kravet den 15. Aug. med følgende 

innhold: 

Av lover for Norsk Gordonsetter Klub, vedtatt av generalforsamlingen 15.02.2013, 

med seneste endringer av 05.03.2019, fremgår klart i § 4-1 at det er styret som er 

klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Videre fremgår det av § 4-

3 at det tilligger styret å lede klubben mellom generalforsamlingene – samt å avholde 

slike. 

Det følger således av NGK`s lovbestemmelser at styret, som er øverste myndighet, har 

rett og plikt til å påse at vilkårene for krav om avholdelse av ekstraordinær 

generalforsamling er til stede. I nærværende tilfelle er deres krav om ekstraordinær 

generalforsamling begrunnet med at mer enn 10% av medlemmene forlanger det. 
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På bakgrunn av den rett og plikt som styret har i anledning saken bes nå om at deres 

lister over de medlemmer som har forlangt ekstraordinær generalforsamling 

oversendes styret for kontroll mot NGK sitt medlemsregister. 

Dersom kontrollen viser at minst 10 % av klubbens medlemmer har forlangt 

ekstraordinær generalforsamling vil styret innkalle til dette ihht reglene i § 3-5. 

Som ovenfor nevnt gjør dere gjeldende at eneste spørsmål på dagsorden er valg av 

nytt styre. Dette må bero på en misforståelse. Av deres brev fremgår at bakgrunnen 

for kravet om ekstraordinær generalforsamling er «mistillit til sittende styre». Det er 

da også dette spørsmålet alene som vil være gjenstand for debatt. 

Dagsorden på den ekstraordinære generalforsamlingen – og som det skal stemmes 

over - vil således utelukkende være spørsmålet om det er mistillit til det sittende styre. 

Spørsmålet om valg av nytt styre vil dermed måtte utstå til etter at den ekstraordinære 

generalforsamlingen har tatt stilling til om styret har 

generalforsamlingens/medlemmenes tillit eller ikke. 

Deres lister over de medlemmer som har forlangt ekstraordinær generalforsamling 

imøteses av NGK v/styret senest to uker etter mottakelsen av nærværende brev. 

Ovenstående brev av 15. August blir ikke besvart, og den 6. September oversendes nytt brev 

med følgende innhold: 

Det vises til mitt brev av 15. August 2022.   

Som følge av at brevet ikke er besvart – og det faktum at NGK v/styret ikke har mottatt 

deres lister over de medlemmer som har forlangt ekstraordinær generalforsamling – 

legges til grunn at deres krav i saken er trukket.   

Dersom dette mot formodning skulle være feil ber jeg igjen om at lister over de 

medlemmer som har forlangt ekstraordinær generalforsamling oversendes NGK`s 

styre umiddelbart.   

Styret informerer så på klubbens hjemmeside om status i saken, og konkluderer at kravet om 

ekstraordinær generalforsamling ikke er funnet gyldig i henhold til klubbens vedtekter.   

Den 8. September mottar klubbens advokat et brev fra kravfremstiller om at kravet om 

ekstraordinær generalforsamling ikke er trukket, og presiserer på nytt at i og med at kravet 

handler om mistillit til styret vil det være unaturlig at det er styret som kontrollerer de 

signaturer som er innkommet.  De presiserer også at de i tidligere brev har skissert forslag til 

hvordan dette kan løses, da ved at valgkomiteen foretar denne kontrollen.   

Ved utgangen av oktober er det ikke kommet ny informasjon i saken og saken avsluttes ved 

at det oversendes og arkiveres følgende brev og konklusjon: 

Det vises til deres brev av 8. september 2022. 

Styret vil gjenta at det tilligger styret å påse at vilkårene for avholdelse av 

ekstraordinær generalforsamling er til stede jfr mitt brev av 15. august 2022. 
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Hvorvidt vilkårene er til stede eller ikke er ikke mulig å avklare så lenge deres liste 

over de medlemmer som krever ekstraordinær generalforsamling holdes tilbake jfr 

vedtektene § 3-5. 

Styrets rettigheter som beskrevet, og dets plikt til å påse at ordinære demokratiske og 

foreningsrettslige spillerregler følges, medfører nå en beslutning fra styret om at det 

ikke vil avholdes en ekstraordinær generalforsamling, slik dere tre har fremsatt krav 

om. Styret vil i denne anledning bemerke at organiseringen av en ekstraordinær 

generalforsamling innebærer betydelige kostnader, som det ikke er rimelig å belaste 

NGK og dets medlemmer ugrunnet. 

På den annen side så har styret selvsagt ikke noe imot at spørsmålet om «mistillit til 

styret», slik dere beskriver det i deres brev, tas opp som en egen sak på den ordinære 

generalforsamling til våren. 

Styret forutsetter i tilfelle at dette spørsmålet fremmes som egen sak på vanlig måte 6 

uker før møtedato jfr vedtektene § 3-3. 

Etter dette anser styret saken nå for å være avsluttet. 

Styret opplever at denne saken har vært krevende, spesielt ved at kravet ikke kunne 

begrunnes for styret samt den oppmerksomhet denne saken fikk i sosiale medier og for 

klubbens medlemmer. Styret deltok selvsagt ikke i diskusjoner på sosiale medier, men 

forsøkte å opplyse så konkret og korrekt som mulig via klubbens hjemmeside om status i 

saken.   

At det er uenigheter i enkelte saker underveis i klubbens arbeid er noe en alltid må forholde 

seg til. Det må rettes tillitt til de avgjørelser som blir tatt. Avgjørelser må alltid tas for 

klubbens og rasens beste. Det bør ikke oppstå tvil om dette uten at det begrunnes. 

Det er selvsagt mye arbeid og flere vurderinger i hver enkelt sak. Det er naturligvis kun de 

som sitter og behandler sakene som kjenner til all dynamikken i sakene. Derfor må en både 

historisk, og i all fremtid ha tillitt til at de som til enhver tid er valgt til å utføre dette på best 

mulig måte både for klubb og rase. Ingen enkeltpersoner eller grupperinger vil eller skal 

forhøyes over disse prioriteringene. 

Arbeidsmengden i behandlingen av denne saken har vært stor. Til tross for det er styret av 

den oppfatning at saken og sakens konklusjon, bør ha en stor nytteverdi i fremtidige og 

tilsvarende saker, hvor rollefordeling, styrets beslutningsdyktighet og ansvar som tillitsvalgte 

utfordres.   

 

I tillegg til ovenstående saker har styret i perioden jobbet med oppgaver som inngår i vedlikehold av 

klubbens ordinære virksomhet, og støtte til klubbens mange komiteer og utvalg.   

Det er gledelig å observere at klubben fortsetter å ha mange dyktige og engasjerte medlemmer som 

leverer gode prestasjoner med sine ekvipasjer. Spesielt opplever vi at mange av våre nybegynnere og 

unge lykkes meget godt på flere arenaer. Dette synes vi er særdeles hyggelig.  Dette forteller oss også 
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at rasen vår er fullt på høyde med andre fuglehundraser i forhold til jaktlige egenskaper.  Spesielt vil 

vi her trekke frem at det i årets NM-finale vinter var 1 gordonsetter representert, NM-finale skog var 

hele 6 gordonsettere representert og i finalen på Norsk Derby var det 3 gordonsettere representert. 

Meget gode representanter for rasen er dere! 

Covid -19 hadde heldigvis liten påvirkning på våre arrangement i 2022, og alle våre arrangement ble 

gjennomført på en særdeles god måte. Dugnadsånden i klubben er stor, og styret ønsker å takke alle 

som har engasjert seg i våre arrangementer. 

Det har også skjedd endringer i klubbens avlsråd gjennom året. Mona Himo Aakervik og Anita 

Inderdal valgte dessverre å trekke seg som henholdsvis leder og medlem i avlsrådet i juni. Styret 

ønsker å takke disse for meget god innsats for rasen og klubben gjennom mange år.  Det ble da satt i 

gang en prosess med å etablere et nytt og kompetent avlsråd. På forespørsel takket seks av klubbens 

medlemmer ja til å bidra inn i avlsrådet, med Pål Anders Wang som leder.  Flere av disse hadde 

tidligere erfaring fra avlsrådet, og noen var nye representanter.  Klubben har nå et meget sterkt og 

kompetent avlsråd med komplementære ferdigheter, variert kunnskap og stor kjærlighet til rasen! 

Styret har samarbeidet tett med avlsrådet gjennom året, og fortsatt vårt fokus på helsesituasjonen i 

rasen vår. Avlsrådet sin helseundersøkelse fra 2021 var ment å gi oss viktige svar på rasens tilstand 

og utvikling fra forrige helseundersøkelse i 2012 – noe den gjorde. I tillegg til dette har avlsrådet satt i 

gang en ny helseundersøkelse i 2023 som vil gi oss ytterligere indikasjoner på helsesituasjonen til 

gordonsetteren. Avlskriterier har blitt revidert med tanke på helse, samt at det er gjeninnført 

Elitehund-begrepet innenfor våre avlshunder.  Vi håper og tror at effekten av dette vil motivere våre 

ekvipasjer ytterligere til å vise enda bedre resultater.   

Særs gledelig er det at det gode arbeidet som er gjort av ASLO-gruppa er konkretisert. Vi starter nå 

en gjennomføringsfase. Helseprosjektet, som det nye navnet er, er et samarbeidsprosjekt med NESK.  

Det er etablert et godt finansielt fundament med midler på nesten 3 millioner kroner pr. nå.  Dette 

blir et stort og viktig prosjekt for klubben og vår rase – kanskje det største. Spesielt mot målet om å 

finne konkrete svar, ved hjelp av et profesjonelt fagmiljø, på rasens utfordringer rundt lidelsen 

kloløsning.  

Arbeidet i prosjektet er godt i gang, og prosjektgruppen og mandat er forankret hos både NGK og 

NESK. Arbeidet videre er stort, men med det engasjementet og innsatsen prosjektgruppen viser, er vi 

trygge på at dette er i de beste hender! 

Avtalene med vår hovedsponsorer Royal Canin ble fornyet for 2023, samt at tidligere avtale med 
Møller Bil ble gjenopptatt.  
 
Klubben sitt DK-apparat er viktig bindeledd mellom styret og medlemmene. Det er tidligere etablert 

møtearena mellom deler av styret og alle DK’en hvor styret og distriktskontakter utveksler erfaringer 

og møtes med jevne mellomrom. Styret ønsker å fokusere ytterligere med tiltak og midler som kan 

bidra til distriktenes rolle i enda større grad i perioden fremover.  

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 var leder i Norsk Derby komiteen. 
Komiteer og utvalg 
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• Avlsrådets leder: Mona Himo Aakervik (frem til juni), Pål Anders Wang (dd) 

• Leder jaktprøvekomite: Thomas Tollefsen  

• Leder ASLO/Helse- gruppen: Geir Søgård 

• Leder Utstillings- og messekomite: Eva Otterstrøm 

• Leder Driftskomiteen GC: Thomas Tollefsen 

• Leder Aktivitetskomiteen GC: Thomas Tollefsen 

• 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 har vært avholdt 2 vinterprøver, og etter avlysninger i 2020 og 2021 pga Covid-19, var det 
gledelig at vinterens prøver i Storlidalen og Grotli gikk som planlagt. 
 
Det har også vært arrangert 3 høyfjellsprøver, Trysil 1 og 2. på Gordon Castle og i tillegg var det vår 
tur å arrangere Trippelprøven på Kongsvold/Hjerkinn. To skogsfuglprøver har også vært avholdt i 
Trøndelag, henholdsvis i Budalen og Hemne. 
 
Tilbakemeldinger vi har mottatt forteller at alle arrangementer har vært svært godt gjennomført. 
 
Vil takke alle prøveledere og deres «hjelpere» for super innsats. 
 
/Thomas Tollefsen 
 

Storlidalen 
Storlidalsprøven ble arrangert med suksess i 2022. 
 
Prøvens hovedkvarter er som tidligere, Storli Gard, som gir oss tilgang til fantastiske terreng som er 
godt besatt av hvite vinger. Været var ikke helt på vår side, men deltakere stilte opp uansett. 
 
Fredag hadde vi ute 4 UK/AK partier. 20 premier ble utdelt, 49,5 % premiering. Lørdag sendte vi ut 3 
UK/AK partier og 1 VK parti, som ga 19 premier. Søndag 3 UK/AK partier, som ga 14 premier. 
 

I løpet av helgen ble det utdelt 14 stk 1. UK og 4 stk 1. AK. 
Prøvens Beste UK hund ble P Rio med eier/fører Jon Inge Alstadvoll og prøvens beste AK hund ble IS 
Nordfjällets Rs Stora Björn med eier/fører Anders Strömvall. Vinner av VK, ble Is Topdalen's Ta To II 
med eier/fører Tor Taksgård. 
  
Prøveleder ønsker å takke Storli Gard for nydelig beverting igjennom hele helgen. Dommerene som 
stiller opp for å dømme andres hunder. Deltakere som melder på og er i meget godt humør igjennom 
hele helgen. 
Takk til sponsorer som bidrar på ulike vis på prøven. 
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Vi sees igjen palmehelgen 2023; 31 mars til 2 april. 
  
Prøveleder  
Rolf Bye 
 

Grotli 

Grotli – Strynefjellet presenterte seg fra sin absolutt beste side i helgen 22. -24.april. Med mye snø, 

sol og godt føre kunne vi ikke få et bedre grunnlag. I tillegg hadde vi stor påmelding og tilgang til et 

nytt terreng – sørsiden av Breidalsvannet. Tidspunktet for prøven er også fordelaktig, en markering 

på avslutting av vintersesongen. 

Fredag startet vi med 3 VK-parti kvalifisering og 5 kvalitetsparti.   

Lørdag var det finale i VK som ble vunnet av Breton - Ranheimsfjæras Smoothie, - eier Åse Kristin 

Skain Hansen med Håkon Brækken som fører. Cacit ble ikke tildelt.  

Vi sendte ut 11 kvalitetsparti. På grunn av god utnyttelse av terrengene fikk alle som møtte på 

oppropet plass.  

Søndag var det ute 9 kvalitetsparti. Også denne dagen hadde vi ikke ventelister. Terrengene på 

Stamsætri, Heggebotsætri og Uppnosi ble ikke benyttet. 

Oppsummert er vi veldig godt fornøyd med gjennomføring av prøven på alle områder og økonomisk 

gav prøven et pent overskudd. Godt med premiering og medgjørlig fugl er heller ikke noe ulempe. 

Hotellet gir oss god service og mat, dommerne gjør en glimrende jobb og sekretariat fungerte veldig 

godt.  

Og så er tidspunktet for prøven ideell for alle parter (med unntak av kommune og terrengforvalter) 

TUSEN TAKK TIL ALLE! 

Statistikk:  

Premieprosent:  27 % 

Oppflukter:  224  

Sjanse på fugl:  341  

Antall startende: 381  

For prøvekomiteen 
Arvid Holme /prøveleder 
 

Trysil 1 

Trysil 1 ble avholdt fra Gordon Castle 19-21 august.   

Tradisjonen tro ble også i år Trysil 1 arrangert første prøvehelg i august.  Jaktprøvene fra Gordon 

Castle i vakre Ljørdalen er kompakte prøver i flotte terreng hvor alle partier går ut fra oppropet – noe 

som skaper god stemning både før, under og etter prøven samt enkel logistikk for partiene.  Spesielt 

hyggelig i år var det at prøven kunne avholdes uten Covid-restriksjoner på "godt gammeldags vis" 

med håndhilsning og sosial hygge blant fuglehundvenner! 
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Tåka i Ljørdalen er jo et beryktet kapittel, og også årets prøve fikk oppleve værgudenes marsj over 

fjellet.  Til tross for litt varierende tåke fredag og lørdag, kom det finvær alle dagene og prøven ble 

avholdt i sin helhet.   

Vi hadde i år kun høyfjellsprøve, med historisk høy påmelding. Det er jo selvfølgelig hyggelig for en 

arrangør at så mange ønsker å delta, men også litt trist at det blir lange ventelister og ikke alle får 

deltatt.  Det var nesten 400 påmeldte til årets prøve, til drøyt 200 plasser.  Dessverre har ikke 

terrengene plass til flere partier, noe som dessverre skapte lange ventelister.   

Til sammen 40 hunder startet fredagens VK kvalifisering fordelt på to partier, men tåka gjorde 

forholdene vanskelige og dagen endte til slutt med 4 premier og 13 hunder videre til lørdagens finale.   

I de tre kvalitetspartiene fredag ble det delt ut 6 premier i UK og 2 i AK, rapportene fortalte om godt 

med fugl – for noen litt for mye. 

Lørdagens finale i VK ble dømt av Svein Oddvar Hansen og Hans Simensen, og skulle vise seg å bli 

både spennende og innholdsrik.  På grunn av tåke på morgenen, ble oppropet utsatt noen ganger før 

partiene først kunne gå ut før nærmere kl. 11.  Finalepartiet startet derfor dagen med varm lunsj inne 

på Gordon Castle, og det ble kommentert at det måtte være en av veldig få ganger hvor alle 

finalistene var med til lunsj! Etter 3 innholdsrike runder i fjellet ble det kåret en verdig vinner, dagens 

beste ble til slutt IS Balbergkampens Elle-melle og eier/fører Asgeir Bjørklund.  NGK gratulerer! 

I kvalitetspartiene lørdag og søndag ble det mye action, og til sammen ble det delt ut 16 premier i UK 

og 2 premier i AK disse to dagene.  Premieprosenten endte på i underkant av 20%.   

Statistikken etter prøven viser til tross for litt lav premieringsprosent at fuglebestanden var meget 

god, og nok av sjanser for de aller fleste hundene.  På til sammen 218 starter er det telt opp 78 

stander og 362 sjanser.   

Tilbakemeldingene fra både deltakere og dommere forteller om en god og hyggelig jaktprøve, god 

stemning og flotte opplevelser.   

Arrangementskomiteen takker for tilliten, og ønsker alle tilbake til vakre Gordon Castle ved en senere 

anledning! 

for arrangørkomiteen 

Fredrik Weberg-Larsen 

 

Trysil 2 2022 

Trysil 2 ble avholdt på Gordon Castle, Drevfjellet¸ Ljørdalen 23.-25. september.  

 Vi var spent på påmeldingen, med ryktene om et topp rypeår førte til stor påmelding og vi hadde 5 

parti alle tre dager. Rypene var der, men tåke var utfordrende fredag og vi ventet litt med å gå ut på 

morgen lørdag, mens på søndag var det sol hele dagen og det ble en fantastisk dag, ikke minst for de 

som hadde lydige hunder. Forholdene gjorde seg utslag på stand og premieliste, da lett fugl fulgte 

tåka oppover i høyden. Fredag 1 stand/ 1 premie, lørdag 6 stand /3 premier og søndag 24 stand/5 

premier.  
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Sosialt skal det være fint å være på Gordon Castle. Komite og dommere tok seg ekstra av 

nybegynnere. Deltakere fikk kaffe mens de ventet på opprop eller prøvekritikker. Nydelig middag 

fredag og jegermiddag lørdag, lagd av to i komiteen. Som alltid topp stemning under jegermiddagen 

med gitar og sang og fine ord og nytt av året lotteri. Også økonomisk ble prøven en 

suksess.                                                                                                                                 

En stor takk til en helt ny prøvekomite, dyktige dommere og hyggelige deltakere som sørget for at vi 

kom igjennom prøven på en god måte, med noen værutfordringer underveis.  

Vi takker for tilliten og håper vi sees igjen neste år. 

Svein Fjellheim  

Prøveleder 

 

Trippelprøven 
NGK var tildelt Trippelprøven 2023, og det er alltid stas å arrangere prøve på Dovrefjell. I forkant var 
vi spente på hvor mange som ville melde på årets prøve. Høstens taksering og tidlige prøver hadde 
sendt signaler om noe dårlig fuglebestand på Kongsvold. 
 
Men, det var mer fugl enn først antatt. 58 hunder startet i VK. 16 hunder kvalifiserte seg til finalen, 
og etter en spennende dag hvor hele 14 av hundene hadde sine sjanser, kunne ES Bjønnålia's I og 
Rune Nedrebø glede seg over en fortjent 1 VK. Vi gratulerer! 
 
Totalt 16 partier var ute i løpet av 3 prøvedager. Fredag startet med tåke, og flere partier måtte 
avvente prøvestart. Etter hvert klarnet det opp og alt i alt var været godt gjennom helgen. 
Premieprosenten ble lav, men statistikken viser at fuglebestanden var tidvis god, og de aller fleste 
hadde sine sjanser på fugl i løpet av prøvehelgen. 
 
Hjerkinn Fjellstue var prøvens hovedkvarter, og lørdagens jegermiddag bød på god mat og god 
stemning. 
 
Det ble arrangert loddsalg, og vi vil takke initiativtakerne, alle som ga premier og ikke minst alle dere 
som kjøpte lodd. 
 
Prøveledelsen takker dommere, sponsorer og samarbeidspartnere. Takk for tilliten! 
 
Hanne Fevik 
Prøveleder 
 

Skogsfuglprøven i Budal 
Prøven ble arrangert den 5 oktober som en kveldsprøve 
 
Påmeldingen ble ikke så god som tidligere år, men det skyldes nok at det var 5 skogprøver i løpet av 6 

dager i Trøndelag. Det ble 11 startende og 3 partier. Premieringen ble imidlertid veldig god. Godt 

med fugl og premieringsprosenten ble på 64 %. En 1 AK med ÆP (Wenche Porsanger), tre 1 AK, en 2 

Ak og to 3 Ak.  
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Odd Ivar Bjørnli 

Prøveleder 

 

Skogsfuglprøven i Hemne  
Prøven var arrangert helga 5 og 6 nov 2023.  Værmessig ble dette ei fin helg og da ble også 
premieprosent høy med nesten 50 %. 
De aller fleste hundene hadde sjanse på fugl, og utenom de premierte så var det flere hunder som 
hadde fuglearbeid uten å ha nødvendig ro for å få premie.  
 
Totalt var det 35 hunder påmeldt og 31 kom til start, av disse ble det 15 premiert.  
Det var 8 GS er påmeldt og av de 7 som kom til start fikk 4 av disse premie. 
GS Bukkafjellets NL Vinter til Arild Dahl ble prøvens beste hund, med 1 AK på lørdag.  
 
Jan Ove Bratset 
Prøveleder 
 

 

Topptreff Sør 

Allerede første dag annonsen for årets Topptreff ble lagt ut skjønte arrangementskomiteen at noe 

spennende var i gjerdet. Alle overnattingsplassene ble booket første dagen. Videre rant påmeldingen 

inn og rekordraskt ble arrangementet fulltegnet.  

Værmelding tegnet et bilde av en helg med strålende vær, om noe varm. Dette slo til og fjellet badet 
tidvis i sol. Heldigvis var også vinden på plass slik at forholdene og dagene ble fine for hunder og 
førere. Hver av arrangementets dager var fem partier ute i terrenget. Takseringen hadde hatt gode 
resultater, noe også deltakere fikk se på nært hold gjennom helgen. Noen av partiene følte nok at 
fjellet kokte i fugl, og for de unge hundene ble mye tid brukt på ro og avkobling etter mange inntrykk. 

Etter to år med restriksjoner og en del regler rundt det sosiale, var det godt at dørene inn til Gordon 
Castle igjen kunne stå vid åpne. Sosiale og tvilelige kvelder er en av de store gledene med et slikt 
arrangement. Her er det lave skuldre og erfaringer og historier kan deles. Endelig er vi tilbake der vi 
skal være også på denne fronten. Lørdagen jegermiddag fylte stuen og ekstra stoler og bord måtte 
skaffes fra loftet. 

Særdeles gledelig er det for arrangementskomiteen at det denne helgen var så mange gode, unge 
gordonsettere i fjellet. Tilbakemeldingene fra alle instruktørene var at det i år var et spesielt godt år 
hva gjelder talenter på søk og viltfinnerevne. Gordonsetteren går en god tid i møte med andre ord. 
Helgen er lagt opp til mye individuell oppfølging hva gjelder hundens egenskaper og fører/eiers 
ønsker og ambisjoner. Dette gjorde at også tilbakemeldingene fra deltakere var gjennomgående 
positive. 

Søndag gikk finalepartiet ut, som de siste år, på «5er-terrenget». For flere var dette først møte med 
fuglehundsportens konkurranseaspekt. Med dyktige hunder og mye fugl i terrenget, fikk Topptreff 
Sør 2022 en pall som fylte trappen til Gordon Castle. Hele seks hunder endte denne søndagen opp 
med premie. Pallen ble som følger: 
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Vinner Topptreff Sør 2022: Pointmanns I am Bayas – Anne Tollefsen 
2. plass: Rørosviddas Aya – Rune Albrigtsen 
3. plass: Gullura’s Rago – Chris Pettersen 
4. plass: Pointmanns Karma Killer – Frode Sawert Amdahl 
5. plass: Åspelia’s E Ilo – Petter Davidson 
6. plass: Svartkulpens NA Miling – Gina Ellingsen 

Arrangementskomiteen gratulerer de premierte og vil samtidig takke hver og en av deltakerne som 
var tilstede under helgens arrangement. Dere bidro alle til den fantastiske stemningen som det var 
under helgen. Takker også instruktørene som time etter time går i fjellet for å instruere andre 
ekvipasjer i stedet for å gå med egen hund; Britt Einarsen, Maja Kolsum, Pål Kristian Andersen, Stein 
Jørgensen, Jens Anders Onstad, Fredrik Weberg-Larsen og Thomas Tollefsen. Også en stor takk til 
Henrik Myrtun som også i år stiller med enorm hjelp på hyttene og på kjøkkenet. 

Arrangementet hadde også stor hjelp av sponsorene Royal Canin, Oslo Dyrebutikk og Kristiania 
Gormet. Tusen takk til dere alle. 

/Anette og Truls Holten Næsje 

 

ToppTreff Nord 

Ble ikke arrangert i 2022, men vi håper å kunne arrangere i 2023. 

 

 
Rapport fra Gullmerkekomiteen 
Gullmerkekomiteen består av Marit Bjercke og Bjørnar Boneng. 
 
Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt stor innsats i forhold til klubbens virke 
og/eller formål. Komiteen ser flere kandidater som jobber godt og i tråd med kriteriene, men finner 
det ikke riktig å dele ut noe gullmerke i år. 
 
Gullmerkekomiteen tar gjerne imot innspill og forslag til gullmerkekandidater. 
 
Leder i gullmerkekomiteen 
v/Bjørnar Boneng 
 

Rapport Messe- og Utstillingskomiteen 

Komiteen består av leder Eva Otterstrøm og med seg har hun to driftige damer: Merete Stenberg og 

Marianne Skydsrud. 

 

Camp Villmak 

Endelig ble Camp Villmark gjennomført etter 2 år med corona-opphold. Den ble fullført den 29. april-

1. mai på NOVA Spectrum.  

Vi brukte våre nye «foto bannere» på standen vår og dette gav et rent, åpent og hyggelig inntrykk. Vi 

hadde mye informasjon og reklame for klubbens aktiviteter. I år med bare QR koder. Messetillbudet 

var som vanlig en mulighet at få flere medlemmer og vi klarte å verve 6 mye medlemmer. Messen ble 

meget godt besøkt. 
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Fellesutstillingen 

Gjennomført på planlagt dato, 7. mai på Hvaltjern i Fetsund. Over 300 hunder var påmeldt, hvorav ca 

50 var GS. Milla Stav Nilsen var årets dommer for rasen vår. Det var igjen anledning å ta apportbevis, 

stille på «barn og hund» og være med på uformell apportkonkurranse. 

Fine premier og gavekort ble brukt til loddgevinster. Vi fikk in en del bedriftsreklame som ble tydelig 

vist frem ved premiefotografering. Trenger flere til neste år for å øke på våre midler. 

Samarbeidet mellom raseklubbene går rutinert og smertefritt. 

Unghundfremvisningen 

Vi gjennomførte unghundfremvisningen den 8. juni utenfor Skedsmo Videregående skole i Lillestrøm. 

Milla Stav Nilsen dømte kyndig, lærerikt og profesjonelt de ca 30 hundene som kom. En hyggelig 

kveld som vanlig. RC var representert med forpremier. 

Med på laget for arrangementene er Merete Stenberg og Marianne Skydsrud. 

 

/Eva Otterstrøm 

 
Årets sommertreff med spesialutstilling ble arrangert helgen 08.-10. juli med selve utstillingen den 

9. Som de senere årene ble årets arrangement lagt til Fjellsyn Camping på Dalholen i Folldal hvor det 

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

Til sammen var hele 80 hunder var påmeldt årets spesialutstilling og av disse var 3 valper. I år var 

John Smedbakken inviter til å dømme og som vanlig var våre trofaste medhjelper i ringen; Kristin 

Gustavson som skriver og Rune Tyvold fungerte som ringsekretær. Mao – en supererfaren gjeng som 

loste det hele vel i havn.  

BIR ble Vårhompens Frøya Iii til Bjørnar Boneng ble BIR og Åens Griff til Knut Simensen BIM. 

Utstillingens vakreste valp ble Rømervatnets Sr Giron til Arvid Holme.  

Endelig kunne vi arrangere Barn & hund konkurranse igjen og de 5 barna som viste frem sine 

håpefulle imponerte oss alle. Selvfølgelig fikk alle sine premier og diplomer.  

De tre beste i apportkonkurransen ble: Simra og Arvid Holme, nr to ble Frøya og Frode og nr tre 

ble Lexie og Marianne. 

 

Rapport fra Medieutvalget 

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

for klubbsidene til NGK er Karina Stokke Mæhle. Skriving av ledere har gått på omgang blant styrets 

medlemmer. 

Ny layout på klubbens hjemmeside ble lansert tidlig i 2021 og gjennom 2022 har det blitt foretatt 

små justeringer etter vert som det har dukket opp.  Klubbens sekretær har holdt i dette opp mot 

utvikler.   



15 

 

 

Klubbens offisielle Facebookside har godt besøk med rundt 5700 følgere.  Det er mange hundefolk 

følger NGK også på sosiale medier.  

/MB 

 

Bladet fuglehunden 2022 

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. Sidene 

skal også være et historisk bilde for fremtiden. 

På oppfordring fra redaktør bidrar styret 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 2023 og videre fremover. 

Styret er meget 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/Henriette Hanssen 

 

 

GS kalenderen 2023 

Det kom inn mange flotte bilder fra ulike scenarier til kalenderen.  Den ble trykket i et opplag på 2200 

eksemplarer, og distribuert til medlemmene rett på nyåret etter adresselisten som klubben har på 

våre medlemmer.  

Fortsatt får klubben i underkant av 100 kalendere i retur fordi Posten Norge ikke finner adressater 

som ikke har oppdatert sin riktige adresse til klubben. Hvert år oppfordres 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 

/MB 

 

Gordon Castle og Ljørdalsterrenget  

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

mailto:post@gordonsetter.no


16 

 

 

regi av instruksjonssamlinger og/eller treningssamlinger. Dette er et terreng som klubben har 

disponert og leid av Statskog siden midten av 90-tallet. Høsten 2021 valgte imidlertid Statskog og 

ikke videreføre avtalen som gikk frem til 31.12.21. De ønsket å stå friere til å disponere terrenget selv 

til blant annet mere jakt etc. Vi klarte allikevel etter god dialog og et fysisk møte å lande en ny 5-års 

avtale i mars/april 2022. Men med noe begrenset bruk og tilgang til terrengene i forhold til tidligere 

avtaler. 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. 

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

Blant aktivitetene i som fant sted i 2022 kan det nevnes: 

* Taksering tidlig høst  

* Topptreff sør 

* Trysil 1 

* Trysil 2 

* Treningssamling Dansk gordonsetter klubb 

* Treningssamlinger og kenneltreff. 

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

gordonsetter.no. For 2023 er det så langt åpnet for planlagt for samlinger mars, Topptreff Sør, 3 

jaktprøve og DK samling. Aktivitetskalender vil etter hvert bli oppdatert på klubbens hjemmeside. Er 

det ønskelig å leie stedet, gå inn på gordonsetter.no og følg instruksene der under fanen Gordon 

Castle.  

Det ble avholdt dugnad 24-26.06.2022 og deltakere var: 

Arne Foskum, Henning Svensen, Jonas Ekholdt, Roy Ludvigsen og Henrik Myrtun 

Arbeidet som ble utført var: 

Kjøkken: 

• Montert ventilator avtrekk til komfyr. 

• Ny jordfeilautomat og 1stk stikk. 

• Ny vanndunk holder med nye vanndunker. 

• Tømt utvendig gråvannstank. 

 Aggregat bygg: 

• Montert trapp fra vinter adkomst luke. 

• Montert nye lamper. 

• Service aggregat. 

 Div: 

• Slått gress rundt hyttene. 

• Ryddet sti opp til terrenget. 
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• Tømt utedo. 

• Vasket alle hyttene. 

• Beistet utvendig trapp. 

• Montert nye knagger til klær på soverom 

Takk til alle som stilte opp. 

Komiteen har bestått av: 

Thomas Tollefsen – Leder drift og aktiviteter 

Svein Fjellheim – koordinator drift 

Arne Foskum - ansvarlig for energi og forbruksmateriell. 

Henrik Myrtun – koordinator vedlikehold 

 

DK – Distriktskontakter 2022 
Apparatet med Distriktskontakter er et meget viktig for NGK.   

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 

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.   

Det ble i januar avholdt et Teams møte med alle distriktskontaktene og representanter fra styret for 

å gjennomgå status i de ulike distriktene og diskutere ulike behov og ønsker. Det ble også diskutert 

ulike aktiviteter, informasjon fra avlsrådet og hvordan klubbens ulike distrikter kan dra veksler og 

nytte av hverandre. Dette møtet ble godt mottatt av deltakerne, og det ble i etterkant av møtet gjort 

en oppdatering av kommunikasjonskanaler for dialog mellom de ulike distriktskontaktene og styret, 

et godt verktøy for å spille hverandre gode.   
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Arbeidet med å tilrettelegge for god aktivitet i alle distriktene vil også i 2023 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 Helseprosjektet 

Helseprosjektet er betegnelsen på samarbeidsprosjektet NGK og NESK har med Veterinærhøgskolen. 

(Tidligere benevnt som ASLO)  

Historikk: 

ASLO 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 bestod 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 var å skaffe tilveie finansielle midler, tilstrekkelig til at det kan ansettes ett 

forsker-årsverk hos NMBU for arbeide kontinuerlig med forskning på kloløsning (SLO).  

Intensjonen med forskningen var at vi i løpet av en 3-5 års periode skulle utvikle en test, som kunne 

benyttes for å redusere/fjerne forekomsten av SLO på vår rase.  

Norsk Gordonsetter Klub og Norsk Engelsksetterklubb har brukt store deler av sommeren og høsten 

til å forankre et helseprosjekt som tidlig på året ble signalisert ved at begge generalforsamlingene 

vedtok å tildele prosjektet betydelige beløp for satsningen. 

Raseklubbene har sammen utnevnt en prosjektgruppe som består av Geir Morten Søgård, Bjørnar 

Boneng, Kyrre Rørstad, Svein Kvåle og Sofie Ottesen i tillegg til at veterinærhøgskolen (NMBU) har sin 

representant Frode Lingaas med i gruppen. Prosjektgruppen vil samarbeide tett med styrene og 

avlsrådene i sine respektive raseklubber.  

Partene har nå inngått et forpliktende samarbeid, og vi avventer nå kun formaliteter før vi sammen 

med Veterinærhøgskolen-NMBU kan komme i gang med forskningsprosjektet. 

Dette skal omfatte viktige problemstillinger som utredning av forekomst og arvelighet, og kanskje 

innarbeide moderne metoder/gentester som kan bidra til en redusert forekomst av viktige 

sykdommer som f.eks. hypotyreose (lavt stoffskifte), kloløsning og atopi. 

For Gordonsetteren startet tanken om prosjektet med utgangspunkt i kloløsning, der det også er 

gjort en solid forskningsinnsats tidligere. Dette har vært og er en lidelse som begrenser 

avlsmuligheten i større omfang, parallelt med at det medfører store smerter for de individene som 

blir rammet. Når vi så har startet med å se på mulige paralleller mellom sykdommer, falt det naturlig 

å innbefatte hypoterose og atopi inn i forskningsprosjektet. 
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Norsk Engelsksetterklubb fikk en henvendelse fra Norsk Gordonsetter Klub om de ville være med på 

forskningsprosjektet. Engelsksetteren har en lav forekomst av kloløsning, men sykdommene 

hypotyreose og atopi er relativt utbredt på rasen, kan gi plager for de individene som er rammet, og 

også være begrensende for avlsarbeidet. Det er store synergieffekter ved å jobbe med to 

«beslektede» raser der det er stort overlapp mellom flere av sykdommene selv om frekvensen 

varierer mellom rasene.  

Raseklubbene skal som nevnt samarbeide med Veterinærhøgskolen (NMBU) om prosjektet med en 

forespeilet tidsramme på 3-5 år. Vi har sammen stilt garantibeløp på 3,1 millioner kroner til 

disposisjon, med opsjon på utvidelse dersom dette skulle vise seg nødvendig og økonomisk forsvarlig. 

Professor Frode Lingaas hos NMBU vil være leder for den faglige delen av forskningsprosjektet, mens 

det snarest utlyses en 100% Post-docstilling.  

Veterinærhøgskolen-NMBU er høyst foroverlent i denne sammenhengen og ønsker på det sterkeste 

å bidra til å komme videre i arbeidet i forhold til disse sykdommene. De vil derav være vår helt 

naturlige og avgjørende samarbeidspartner i dette arbeidet.  

Vi ser ingen grunn til at vi skal kjøre dette prosjektet i småskala, men snarere «legge breisiden til» å 

gjøre dette skikkelig en gang for alle.  

Dette er et omfattende prosjekt hvor det brukes betydelig beløp, og vi er på ingen måte i mål. 

Foreløpig har vi klart å samle inn 2,9 millioner, og derav vet vi allerede nå at vi må brette opp ermene 

og skaffe tilveie minst 200.000,- til før vi kan realisere det garantibeløpet vi har forpliktet oss til. 

Dette er midler som vil være tilstrekkelig for en tidsperiode på tre år.  

Vi er svært takknemlig for alt det medlemmene har donert penger til prosjektet. Vi ønsker allerede 

nå å forberede oss og våre medlemmer på at prosjektet nødvendigvis kan ta lengre tid. 

Derfor mener vi at det ikke er noen umiddelbar grunn til å avgrense til ett minimumsbeløp, men 

snarere sette oss i posisjon til å arbeide ufortrødent videre dersom dette skulle vise seg å bli 

nødvendig, også etter tre år. 

Arbeidet så langt har blant annet bestått i:  

• Iverksatt en «kronerulling» via donasjoner fra medlemmer.  

• Søkt om og fått vedtak om tildeling av 2 millioner fra begge klubbenes 

generalforsamlinger. (1 million av hver av raseklubbene) 

• Iverksatt oppdretter-avtaler som gir fremtidige inntekter i form av andeler av fremtidige 

kull-inntekter.  

• Iverksatt 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 ytterligere raseklubber i inn 

og utland. 

• Søkt 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.  
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• Opprettet egen Facebook side for Helseprosjektet, for å enklere nå rett ut til 

medlemmene med løpene informasjon. 

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

• Det har i perioden 2022 siden NGK og NESK inngikk samarbeid blitt avholdt i alt fem 

arbeidsmøter på Teams. 

• Senest helgen 14-15. januar 2023 var arbeidsgruppen samlet på Gardermoen i to-dagers 

arbeidsmøte.  

/Geir Søgård 

 

Økonomi 
Klubbens økonomi er god, med et resultatet for 2022 på kr. 338.595, - mot budsjett på 58.540, -. 
Egenkapitalen har økt tilsvarende, og er pr. 31.12.2022 på kr. 2.074.353, -.   

Likviditeten til klubben er gjennom resultatet for 2022 styrket betraktelig, og anses som god.   

Totalbeholding salgsartikler, premier og revolvere er på kr. 110.360, - 

Jaktprøvene i 2022 gikk med et flott overskudd på kr. 94.789, - 

Gordon Castle har hatt et normalt år ifht. aktivitet, inntekt og utgifter. Selv om regnskapet viser et 
underskudd på kr. 41.074, - kan dette forsvares ved de mange flotte tilbud til medlemmene, 
Topptreff og to jaktprøver som leverte et godt overskudd. Topptreff Sør er alltid et kjempeflott arr. 
for unghunder og nye medlemmer og har stor verdi for klubben. 
Våre utstillinger ble også gjennomført på en god måte med et flott overskudd på kr. 41.818, - 

Kostnaden for sekretær er på et fornuftig nivå med en god løsning. Kostnader med regnskap og 
revisjon viser noe lavere kostnader i 2022 ifht. budsjett med bakgrunn i færre bilag enn antatt.  

Kostnader for Juridisk bistand på kr. 29.563, - er relatert til bistand vedrørende krav om 
ekstraordinær generalforsamling.  

Styret har jobbet kontinuerlig med tanke på økonomi, og holdt et spesielt godt grep om 
kostnadssiden.  

 

Sponsor/Sponsorarbeid 
Avtalene med hovedsponsorer Royal Canin har løpt videre i 2022, men vi dessverre mistet vår 
mangeårige samarbeidspartner, Møller Bil Elverum. Selv om de ikke var med oss i 2022, har vi fått 
signaler om at døren ikke er lukket for alltid, men det var altså behov for å områ seg etter to år med 
Covid-19. 

Det er gjort en rekke fremstøt mot mulige samarbeidspartnere, uten at dette foreløpig er landet. 
Men bl.a Deerhunter har bidratt med gaver og premier til flere av våre arrangementer og har også 
sponset flere jaktdresser til vinnere av både utstilling og jaktprøver.  

Vi signerte ved utgangen av 2022 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 
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Medlemsutvikling 
Ved utgangen av 2022 hadde klubben 2147 medlemmer. Sammenlignet med 2021 hvor vi hadde 

2123 medlemmer, er medlemsutviklingen fortsatt svakt økende, noe som er gledelig.  

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 2023! 

/Styret  
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b) Avlsrådets rapport 

 

Avlsrådets sammensetning: 
Første del av 2022: 
Sittende avlsråd som valgte å trekke seg i juni 2022: 
Mona Himo Aakervik (Leder) og Anita Inderdal. 
 
Andre del av 2022: 
Nytt avlsråd: 

• Pål Anders Wang (Leder) 

• Arild Dahl 

• Marianne Myrmo 

• Lene Osberg 

• Karin Trondsen 

• Kjell Roger Maliberg 
 
Avlsrådets oppgave er å være styrets rådgivende organ i avlsspørsmål, gi veiledning og opplysning til 
klubbens medlemmer i spørsmål som gjelder avl, bidra til å ivareta rasen egenskaper ift 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 som jakthund. 
 
Avlsrådets arbeid  
Fuglehunden  
Avlsrådet har bidratt med artikler i fuglehunden. I tillegg presenteres nye avlshunder, Årets hunder, 
og GS-cupvinnere. Presentasjon av nye championer og presentasjon av de som får oppdretterpris.  
 
Helseundersøkelse 
Arbeidet med en ny helseundersøkelse etter samme mal som ble gjennomført i 2012 er påbegynt. 
Denne vil gi oss viktig informasjon om status i rasen pr nå, men også gjøre oss i stand til å si noe om 
utviklingen over tid. Status i januar 2023 er at eierne av de aller fleste hundene i det tilfeldige 
utvalget er kontaktet. Svarandelen er relativt god, men det må trolig gjennomføres en runde med 
purring for å få en tilfredsstillende svarprosent. 
 
Revidering av kriterier for avlshunder 
Avlsrådet har utarbeidet forslag til nytt regelverk for godkjente avlshunder i NGK som ble vedtatt av 
klubbens styre. Klubbens ønske har vært å lage et regelverk som bidrar til å skjerpe kravene 
helsemessig i forhold til avl på hunder med nære slektninger som har kloløsning. I påvente av 
eventuelle resultater fra helseprosjektet ønsker vi ikke å legge avlsbegrensninger på slike hunder, 
men mener at klubben ikke skal markedsføre disse hundene som godkjente Avlshunder før vi har 
mer kunnskap om lidelsen.  
 
I tillegg ønsker vi å fremheve de hundene som har oppnådd svært gode resultater på jaktprøver og 
utstilling ekstra. Derfor er det også tidligere begrepet Elitehund gjeninnført. Vi mener at det med 
dette reglementet vil bli attraktivt å få status som Elitehund og samtidig motivere de eierne som 
allerede har hunder med status som godkjente avlshunder til å ta den ekstra jobben som kreves for å 
ta neste steg. Forhåpentligvis vil det også inspirere flere til å stille hundene sine i VK i tillegg.  
 
Valpeliste 
Totalt 28 kull med forventet fødsel i 2022 ble annonsert på NGK´s valpeliste i løpet av året. 
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Innsamling av info om sykdommer/lidelser 
Avlsrådet oppfordrer eiere av hunder med arvelige lidelser, som f.eks. kloløsning, tyroksinmangel, 
kreft, blodsykdom, allergi, skader som korsbåndskader og evt andre sykdommer om å melde dette 
inn til klubben. Innmeldt data legges inn i datahound slik at klubb og oppdrettere kan bruke denne i 
sitt avlsarbeid. 
 
RAS. Har startet arbeidet med et midlertidig RAS i påvente av at NKK ferdigstiller sine lovede verktøy. 
Det er imidlertid naturlig å avvente resultatene av helseundersøkelsen som er under gjennomføring 
før dette arbeidet sluttføres. 
 
Møter 
AR hadde kun møter på Teams i 2022 men hadde et fysisk møte med styret på Gardermoen 13-15 
januar 2023.    
Leder deltar på styremøter ved behov, samt i RU.  
 
Helse 
Gordonsetteren er en frisk rase med få store helseproblemer. Avlsrådet følger med når det gjelder 
helsemessige utfordringer.  
 
Kloløsning 
Kloløsning er en arvelig sykdom som kan medføre at hundene mister en eller gjerne flere klør i løpet 
av relativt kort tid. Tilstanden er smertefull for hundene og en belastning for eier. I løpet av 2021 og 
2022 har det blitt jobbet med å finansiere et samarbeidsprosjekt der NGK, NESK og deres 
medlemmer, samt andre hundeeiere har bidratt økonomisk. I prosjektet skal det forskes på de 
immunrelatere lidelsene kloløsning, hypotyreose og atopi. Forhåpentligvis vil dette prosjektet bidra 
med ytterligere kunnskap om kloløsning og arvegangen til denne lidelsen. Avlsrådet blir med jevne 
mellomrom kontaktet av hundeeiere som opplever kloløsning på sine hunder. Disse tilfellene blir 
registrert inn i hundedatabasen fortløpende. 
 
Klubben 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.  
 
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.  
I 2015 var 2,6 % av hundene med kjent CCA- status bærere av de som ble testet, og i 2022 fikk <1 % 
av de hundene som ble testet status som bærere (Figur 1). Dette viser at lidelsen er under kontroll og 
kan på ingen måte ansees å være et problem for rasen. 
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Figur 1: Øverste panel; Andel av testede GS med status fri, bærer eller affisert fordelt på år 
hundene er testet. Nederste panel; Antall testede eller frigenererte hunder. 

 
 
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. Det er ikke registrert PRA-affiserte 
individer siden 2016. Trenden for registrerte bærere har hatt en jevnt nedadgående trend og i 2022 
var andelen 3,2% av de som ble testet. I likhet med CCA er dette en lidelse som er under kontroll og 
ikke ansees å være et problem for rasen. 

 
Figur 2: Øverste panel; Andel av testede GS med status fri, bærer eller affisert fordelt på år 
hundene er testet. Nederste panel; Antall testede eller frigenererte hunder. 
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Hoftedysplasi (HD). Arbeidet med HD har pågått i mange år, og mye ressurser er brukt uten at antall 
rammede har gått ned.  
 
Her er en oversikt som viser andel av de ulike diagnosene fordelt på undersøkelsesår, samt totalt 
antall diagnoser. Samlet for 2022 kan vi lese ut fra tallene at andelen fri (A+B) på 78%. 
 
 

 
Figur 3: Øverste panel; Fordeling av HD-resultater på undersøkelsesår og diagnose. Nederste panel; 
Antall undersøkte hunder. 

 
Utvikling bruksegenskaper og eksteriør 

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 på alle arenaer.  
 
Jaktlyst 
Figur 4 viser utvikling i gjennomsnittlig jaktlyst fra 2001 til og med 2022 for de ulike klassene på 
jaktprøver på høyfjell høst og vinter. Spesielt klassene UK og AK har hatt en positiv utvikling fra 2011 
til 2021, men også i VK ser jaktlysten ut til å ha en svakt stigende tendens i samme periode. 2022 
viser litt nedgang for alle klasser. Dette vil bli jevnlig overvåket for å avdekke hvorvidt trenden har 
snudd eller om det er en tilfeldig svingning. 
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Figur 4: Utvikling av gjennomsnittlig jaktlyst på høyfjell høst og vinter fordelt på klassene UK, AK og 
VK. 

 
Når det gjelder den eksteriørmessige utviklingen til rasen ser også denne positiv ut. Som figur 5 viser 
er ca 80% av de premiene som deles ut til GS i Åpen klasse VG eller bedre. For Brukshundene er 
denne andelen tett på 90%. Dette viser at eksteriørmessig står det veldig bra til med rasen. Spesielt i 
2022 har det vært en høy andel av Excellent og Very Good i sistnevnte klasse. 

 
Figur 5: Fordeling av premiegrad på utstilling fordelt på årene 2013-2022. Venstre panel; Fordeling i 
Åpen klasse. Høyre panel; Fordeling i Brukshundklasse. 

 
Store prestasjoner i 2022  
NM-Vinter 
Kvalifisert for finale:  

• GS Steinådalens Zico (NO48963/14) Ingebrigtsen, Tom-Sverre 
 
Deltakere NM-lag vinter:  

• Sarabakks Blaser (NO37738/14) Heimstad, Camilla Furås  

• Holmtjønnas Cikk Zakk (NO36215/19) Wang, Odd Ture  

• Rørosviddas Ante (NO36022/18) Einvik, Steinar 
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• Børgsjitens VF Holly (NO39727/17) Aakervik, Marius 
 
NM skog  
Kvalifisert for finale: 

• Børgsjitens VF Harli  (NO39726/17) Rosvoll, Odd Reidar 

• Jimbalayas Selma (NO54315/18) Leonhardsen, Egon 

• Zettertjärns Compiz (SE46995/2016) Köhler, Niklas 

• Bukkafjellets Bn Nike (NO44930/12) Dahl, Arild 

• Børgsjitens FL Gægg Gægg (NO39724/17) Kjølstad, Svein Erik 

• Rypemyra's Chanza (NO40194/18) Edh, Kristina 
 
NM Høyfjell Høst 
Deltakere NM-lag: 

• Rørosviddas Ante (NO36022/18) Einvik, Steinar 

• Børgsjitens Vd Faiza (NO48911/14) Aakervik, Marius 

• Sarabakks Blaser (NO37738/14) Heimstad, Camilla Furås 

• Aabringens Black Khaleesi (NO53566/18), Kornbakk, Trond-Arne 
 
Norsk Derby (Var avglemt og lagt til den 11.02.2023) 

• 3 pr. ND semifinale Rørosviddas Bob (NO34087/21), Pål Morten Holden 

• 1 pr. ND kval Femundhunds Cinta (NO59618/20), Knut Østmo 

• Kvalifisert for finale: 
Rørosviddas Bob (NO34087/21), Pål Morten Holden 
Storbakkens CSL Obama (NO40019/21), Roger Hermanstad  
Tøfteaasens Ailo (NO37835/21), Steinar Einvik 
 

Artic-cup 

• 4. Pr Arctic Cup GS Aabringen’s Bonita E/F Egil Christiansen 
 
Deltakere Artic Cup finale 

• Aabringens Black Nord (NO43622/20) Leonhardsen, Egon 

• Stegghågens Kelly (NO41478/20) Nøstdahl, Johannes 
 
Sør Norsk Unghundmesterskap høyfjell  
Deltakere finale: 

• Aarbringen's Black Bonita (NO43623/20) Christiansen, Egil Christiansen. 

• Rørosviddas Bob (NO34087/21) Holden, Pål Morten Holden. 

• Syrgrasfjellet's NB Floyd (NO43996/21) Nymoen, Geir Jansen, Anita 
 
 
Årets hunder i NGK 2022:  
 
Årets Gordonsetter 
Nr 1 
Navn: Børgsjiten Vd Faiza, NO48911/14 
Far: Langsifjellets Tattico Diego 
Mor: Langsundets Ville  
Resultater: 1Ak fullkombinert skog, 1Vk finale, 2x1Vk kval, 2Vk kval + 4x1Ak apport. Totalt 21 poeng 
Eier: Marius og Mona Aakervik 
Oppdretter: Marius og Mona Aakervik 
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Nr 2 
Navn: Rørosviddas Ante, NO36022/18 
Far: Porsangerviddas Black Hunter 
Mor: Rørosviddas Cera 
Resultater: 1Vk m/Cacit, 1Vk m/Ck, 1Vk m/Ck, 2Vk m/Ck og 1Vk. Totalt 20poeng. 
Eier: Steinar Einvik 
Oppdretter: Pål Morten Holden 
 
 
Nr 3 
Navn: Pointmanns Granat, NO36829/18  
Far: Nakkehages BZ Orkan 
Mor: Østjyllands Ambassadeur Des Femmes 
Resultater: 5x1AK. Totalt 15 poeng 
Eier: Rune Skeie 
Oppdretter: Jørn Gunnar Bowitz 
 
Årets Unghund 

Nr 1 

Navn: Rørosviddas Bob, NO34087/21 

Far: Lilleskogens Wayne 

Mor: Rørosviddas Miss Tia 

Resultater: 3x1UK + 3semi Norsk Derby + Finale Norsk Derby. Totalt 8 poeng 

Eier: Pål Morten Holden 

Oppdretter: Pål Morten Holden 

 

Nr. 2 

Navn: Storbakkens CSL Obama, NO40019/21 

Far: Sarabakks Lucifer 

Mor: Svartkulpens NH Capri Sonne 

Resultater: 3x1UK+Finale Norsk Derby. Totalt 7 poeng 

Eier: Roger Hermanstad 

Oppdretter: Åse og Stig Håvard Skain Hansen 

 

Nr 3 

Navn: Tøfteaasens Ailo, NO37835/21 

Far: Rørosviddas Ante 

Mor: Tøfteaasens Pia 

Resultater: 3x1UK+Finale Norsk Derby. Totalt 7 Poeng 

Eier: Steinar Einvik 

Oppdretter: Johan og Robert Aas 

 
Årets skogsfuglhund 
Nr 1 
Navn: Pointmanns Granat, NO36829/18 
Far: Nakkehages BZ Orkan 
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Mor: Østjyllands Ambassadeur Des Femmes 
Resultater: 5x1AK. Totalt 15 poeng. 
Eier: Rune Skeie 
Oppdretter: Jørn Gunnar Bowitz 
 
Nr 2 
Navn: Svartkulpens NH Capri Sonne, NO47402/17 
Far: Åens Harry 
Mor: Bjørklitoppens Nora 
Resultater: 3x1AK+1AK m/ÆP. Totalt 14 poeng 
Eier: Åse og Stig Håvard Skain Hansen 
Oppdretter: Marit Bjercke 
 
Nr 3 
Navn: Jimbalayas Selma, NO54315/18 
Far: Hardhausen Floyd 
Mor: Jimbalayas Zeta 
Resultater: 2x1AK+1pr NM skog kval. Totalt 9 poeng 
Eier: Egon Leonhardsen 
Oppdretter: Jim Pedersen 
 
Årets jaktpremierte utstillingshund 
Nr 1 
Navn: Vinjevegens TF Lexi, NO33565/20 
Far: Soknahåggån’s L Frisk  
Mor: Vinjevegen’s Tequila 
Resultater: 5xCK, 3xCERT, 1xCACIB, 5xBIR, 2xBIS. Totalt 40 poeng. 
Jaktpremier: 2x2.AK, 1x3.AK. 
Eier: Marianne Myrmo 
Oppdretter: Lisbeth Herjuaune og Ole Stenbrenden 
 
Nr 2 
Navn: Snareheias Pita, NO47433/20 
Far: Gullura’s Hiro  
Mor: Svarthattens Alessa Con Amore 
Resultater: 5xCK, 3xCERT, 1xBIR, 2xBIM. Totalt 20 poeng 
Jaktpremier: 1x1.UK, 1x2.UK, 1x3.UK 
Eier: Francine Lindvik 
Oppdretter: Gunn Sylvie Ingebretsen 
 
Nr 3 
Navn: Zettertjärns Mäster, SE51389/2019 
Far: Endalshöjdens Bono 
Mor: Zettertjärns Vånna 
Resultater: 3xCK, 2xCert, 1xCacib, 3xBIR. Totalt 18 poeng. 
Jaktpremie: 1x2Ak + 3x3Ak 
Eier: Åse og Ove Uglehus 
Oppdretter: Kristina Edh 
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Nye Championer 2022:  
 
N JCH-Norsk Jakt Champion: 
N JCH N UCH Rørosviddas Ante   Eier: Steinar Einvik 
N JCH Svartkulpens NH Capri-Sonne  Eier: Åse og Stig Håvard Skain Hansen 
N JCH Tøfteaasen’s Pia    Eier: Johan og Robert Aas 
 
N J(K)CH – Norsk Jakt Champion Kombinert: 
N J(K)CH Børgsjitens FL Gin-T    Eier: Mona og Marius Aakervik 
N UCH N J(K)CH Vårhompens Marco  Eier: Katrine Westvik 
     
C.I.B – Internasjonal Utstillingschampion: 
C.I.B N SE DK UCH NV-19-22 Vårberget’s Eddie The Teddyboy  Eier: Kjetil Mathisen 
 
N UCH – Norsk Utstillings Champion: 
N UCH Rørosviddas Linus   Eier: Stian Hjemmen 
N UCH Gulluras Hiro    Eier: Siri Leonardsen 
N UCH Svartkulpens NH Storm   Eier: Anders Martinsen 
N UCH Rørosviddas Ante   Eier: Steinar Einvik 
N SE UCH NV-20 Tågåtunet’s Trønder Tæl Eier: Wenche Porsanger 
DK N UCH SECH Nakkehages TO Aslak  Eier: Anne Greisler Elmgreen 
N UCH American Gordons Selma  Eier: Bjørn Ragnar Hagen 
SE N UCH Zettertjärn’s Ozana   Eier: Trygve Kolstad  
 
SE UCH – Svensk Utstillingschampion: 
SE N UCH Zettertjärns Ozana   Eier: Trygve Kolstad 
N SE UCH NV-20 Tågåtunet’s Trønder Tæl Eier: Wenche Porsanger 
 
Norsk Gordonsetter Klub gratulerer så mye!  
 
NGKs oppdretterpris  
I 2022 har følgende to oppdrettere gjort seg fortjent til NGKs oppdretterpris: 
 
Kennel Pointmann ved oppdretter Jørn Gunnar Bowitz 
Kvalifiserende kull er etter Fjällpilens Ge Senior Diablo Negro SE17270/2017 og Østjylland 
Ambassedeur Des Femmes Dk15547/2011 
Kvalifiserende hunder: 

• Pointmanns Hemne Viking (NO54747/19), Dagfinn Ness 

• Pointmanns H-Winston (DK15042/2020), Søren Brøndum Thygesen 

• Pointmanns Hailey (NO54743/19), Jørn G. Bowitz 

• Pointmanns Hekkan (NO54746/19), Jørn G. Bowitz 
 
Kennel Hardhausen ved oppdrettere Thomas Hladik/Anne-Mette Grønvold.  
Eier av Ferrari er Marianne Teisbek 
Kvalifiserende kull er etter Hardhausen Ferrari (NO48662712) og Tipptoppers A-Rappo (NO40224/11) 
Kvalifiserende hunder:  

• Hardhausen Hottentott NO40551/16, Gry Christin Eriksen 

• Hardhausen Amund-Sen NO40549/16, Hans Jacob Haraldson 

• Hardhausen Hva Scher`a NO40556/16, Karin Trondsen 
NGK gratulerer oppdrettere og eiere! 
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Prioriterte saker i 2023  

• Ferdigstille helseundersøkelsen 

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

• Opprettholde og forbedre 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  
 
Pål Anders Wang, Karin Trondsen, Marianne Myrmo, Arild Dahl, Kjell Roger Maliberg, Lene Osberg 
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Sak 3. Regnskap m/revisors beretning 

 RESULTATREGNSKAP 01.01 - 31.12. 2022   

   Regnskap Budsjett Avvik Års regnskap 

Note Inntekter 31.12.2022 2022 2022 2021 

1 Medlemskontingenter 956 560,00 950 000 6 560,00 949 280,00 

 Salgsartikler 2 600,00 5 000 -2 400,00 3 950,00 

  Salg jubileums bok 1 100,00 1 000 100,00 2 643,00 

2 Gordon Castle, samling/trening 227 423,06 160 000 67 423,06 176 451,42 

3 Jaktprøver inntekt 780 325,38 500 000 280 325,38 336 872,00 

4 Utstillinger inntekt 67 730,00 45 000 22 730,00 56 234,15 

5 Sponsor/støtteinntekter 139 810,00 145 000 -5 190,00 178 223,00 

6 Andre inntekter, valpeannonser 6 300,00 25 000 -18 700,00 13 500,00 

 Sum inntekter 2 181 848,44 
1 831 

000 350 848,44 1 717 153,57 

          

 Kostnader         

  Beholdningsendr./kjøp salgsartikler 25 499,00 30 000 -4 501,00 21 631,75 

 Beholdningsendr. premier, revolver 28 912,75 70 000 -41 087,25 0,00 

3 Jaktprøver utgift 685 536,60 500 000 185 536,60 273 551,18 

4 Utstillinger utgift 25 912,27 30 000 -4 087,73 28 107,95 

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

 Admin/ledelse helseprosjekt 0,00 50 000 -50 000,00 0,00 

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

2 Gordon Castle 268 496,81 180 000 88 496,81 230 934,75 

 Web- og EDB kostnader 63 084,60 30 000 33 084,60 74 527,00 

 Fuglehunden 316 716,49 300 000 16 716,49 271 075,63 

 Kalender 68 170,00 60 000 8 170,00 60 765,00 

 Diplomer, premier, årets hund etc 24 826,00 35 000 -10 174,00 19 553,25 

  Avgift FKF 42 460,00 42 460 0,00 38 340,00 

 Revisjon og regnskap 19 662,50 30 000 -10 337,50 27 487,50 

 Juridisk bistand 29 562,50 0 29 562,50 0,00 

 Medlemstilbud gjennom DK-system 5 390,00 25 000 -19 610,00 0,00 

 Utstyr 6 934,63 0 6 934,63 15 655,00 

  Kontorrekv. Porto/tlf/toner 13 304,31 30 000 -16 695,69 32 438,01 

 Forsikring 11 833,00 10 000 1 833,00 11 195,00 

7 Styret reise, møte, gen.fors. 1 465,00 80 000 -78 535,00 12 616,35 

 Avlsrådet 770,00 80 000 -79 230,00 7 607,68 

8 Mesterskap NM, VM etc 38 402,24 35 000 3 402,24 22 298,00 

 Gaver, oppmerksomheter 32 221,00 10 000 22 221,00 11 985,00 

  Diverse driftskostnader 2 841,22 5 000 -2 158,78 1 861,59 

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

 Sum driftsutgifter 1 850 000,92 
1 774 

460 75 540,92 1 449 630,64 

      0,00   

 DRIFTSRESULTAT 331 847,52 56 540 275 307,52 267 522,93 

      0,00   

  Renteinntekter 6 750,96 2 000 4 750,96 1 605,89 

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

 Sum finans 6 750,96 2 000 4 750,96 1 605,89 

          

          

 Overskudd 338 598,48 58 540 280 058,48 269 128,82 
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Note       
1 Medlemskontingent       

  Hovedmedlem/husstandsmedlem  956 560      

 3 Æresmedlem/gratis 0      

  956 560       

       
2 Gordon Castle, samling,trening       

 Samlinger 217 423     

 Terrengleie jaktprøve Trysil 2 10 000      

 Sum inntekter 227 423       

         

 Leie hytter, Gordon Castle 84 999      

 Leie terreng Ljørdalen 70 000      

 Snømåking, div utgifter 39 602      

 Utg Topptreff 73 896      

 Sum utgifter 268 497       

 Netto utgift Gordon Castle -41 074      

       
       

3 Jaktprøver Grotli   Trysil I   Trysil II 

 Påmeldinger, sponsor, lotteri  230 661   145 234   124 318 

 Dommer/skyttere/gaver/sekretariat/NKK/FKF -159 193   -110 739   -67 065 

 Terrengleie -28 350   0   -10 000 

 Premier -31 292   -8 906   -1 170 

   11 826   25 589   46 083 

            

    Storli   Hemne Skog   Budalen 

 Påmeldinger 110 130   19 050   5 825 

 Dommer/skyttere/gaver/sekretariat/NKK/FKF -54 537   -21 223   -5 308 

 Terrengleie -5 696   0   0 

 Premier -15 489   0   0 

   34 408   -2 173   518 

            

            

            

 Jaktprøver Trippel   SUM    

 Påmeldinger 145 107   780 325   

 Dommer/skyttere/gaver/sekretariat/NKK/FKF -143 665   -561 730    

 Terrengleie -19 038   -63 084   

 Premier -3 865   -60 722   

  -21 461   94 789   

          

        

        
4 Utstillinger  Dalholen   Unghund   Fellesutstilling 

   Spesialutstilling   Framvisning   Oslo 

 Påmeldinger, annonser, katalog 43 815   3 000   13860 

 Premier 0  0  0 

 Ringpersonell, dommer, NKK avg -23 644  -2 268  0 

 Overskudd 20 171  732  13860 
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   Fellesutstilling  SUM   

  Midt-Norge     

 Påmeldinger, annonser, katalog 7055  67 730   

 Premier 0  0   

 Ringpersonell, dommer, NKK avg 0  -25 912   

 Overskudd 7055  41 818   

       

       
5 Sponsorer       

 Royal Canin 25 000     

 Momskompensasjon 114 810      

  139 810      

          

6 Andre inntekter       

 Valpeannonser  21 stk 6 300      

  6 300      

       

        
7 Styret utgifter       

 Reiseutgifter, telefon konferanse 0      

 Generalforsamling lokalleie 0      

 FKF/RU/Fuglehund Ting 1 465      

  1 465      

       

       

       
8 Mesterskap, NM, VM etc      

 NM lag høyfjell vinter 21 157      

 NM lag høyfjell høst 14 106      

 NM lag lavland 0       

 Landskamp Danmark 3 139     

  38 402      

        

        

        
9 Lager salgsartikler, premier      

 Gullmerker 4 stk 3 400     

 Premier 102 359     

 Jubileumsbøker 255 stk a 100 1     

 Salgsartikler 4 600     

  110 360     

       

       

       
10 Avsetning Helse Prosjekt      

 Innbetalt fra medlemmer NGK/NESK 481 951      

 Avsetning fra NGK 150 000     

  631 951     
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 BALANSE  31.12.2022  31.12.2021 
     

  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 1,00  28 000,00 

9 Lager premier, salgsart., gullmerker 110 358,73  64 806,00 

 Kundefordringer 50 575,00  0,00 

 Aksjer i Fuglehunden 20 500,00  20 500,00 

 Kasse og bankinnskudd 2 524 864,99  2 125 208,24 

 Sum omløpsmidler 2 706 299,72  2 238 514,24 
     

 Sum eiendeler 2 706 304,72   2 238 519,24 
          

 Egenkapital og gjeld    
     

 Annen egenkapital 1 735 754,63  1 466 625,81 

 Årets resultat 338 598,48  269 128,82 

 Sum annen egenkapital 2 074 353,11  1 735 754,63 
     

     

     

10 
Avsetning helseprosjekt 
NGK/NESK 631 951,61  502 764,61 

 Sum kortsiktig gjeld 631 951,61  502 764,61 
     

 Sum egenkapital og gjeld 2 706 304,72   2 238 519,24 

     

     

     

                                                     Oslo, 16. januar 2023  

     

     

     

      

 Henriette Hansen Thomas Tollefsen              Fredrik Weberg Larsen 

     

     
     

     

     Stian Hjemmen    
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Revisjonsberetning for 2022  
Uttalelse om årsregnskapet   
Jeg har revidert årsregnskapet for Norsk Gordonsetter Klub for regnskapsåret 2022, som viser et 
overskudd på kr. 338.598,48.   
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, 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 2022 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, 31. januar 2023  
  
Kenneth Bergerud  
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Sak 4. Innkomne saker 

 
4a)  Innsendt av: Styret i NGK 

Forslag om at Generalforsamlingen tar stilling til endring av lovene for NGK hvor det inntas 

regulering av mulighet for digital generalforsamling.  

Mulighet for digital generalforsamling ble av NKK, FKF og medlemsklubbene under Korona- 
situasjonen fortolket som en «betinget nødløsning». Ved FKFs siste Fuglehundting ble det 
besluttet en lovendring som gir mulighet for digitalt årsmøte/Fuglehundting. Dette er nå 
gjort og reguleringene er i FKFs lover inntatt i § 3-1, § 3-2, § 3-3 og § 4-3. På denne bakgrunn 
foreslås det at lovene for NGK endres tilsvarende. 

De foreslåtte endringer i § 3-1, § 3-2, § 3-3 og § 4-3, som kun er tilføyelser og ingen endringer 
av eksisterende tekst, er uthevet i GULT nedenfor. 

 

§3-1 Høyeste myndighet  

Klubbens høyeste myndighet er generalforsamlingen og avholdes hvert år innen 15. mars.  

Generalforsamlingen kan også holdes uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske 
hjelpemidler. Styret beslutter hvordan generalforsamlingen skal gjennomføres. 

Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med 
unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall), utnevnelse av æresmedlem (som krever 2/3 
flertall og det voteres uten debatt) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ 
flertall).  

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. 

Blir generalforsamlingen holdt som digitalt møte, skal styret sørge for at det foreligger 
systemer som sikrer at lovens krav til generalforsamling er oppfylt. Systemene må sikre at 
deltakelsen og stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte, og det må 
benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen. For øvrig gjelder 
retningslinjer for avholdelse av digital generalforsamling fastsatt av NKKs Hovedstyre. 

 

§3-2 Møte og stemmerett  

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år generalforsamlingen 
avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet, uavhengig av om møtet avholdes fysisk 
eller helt eller delvis digitalt. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.  

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, fullmakter eller ved forhåndsstemmer. Med 
personlig fremmøte menes også gyldig elektronisk deltakelse på generalforsamlingen. 
Forhåndsstemmer kan kun benyttes ved valg, i andre saker kan det benyttes fullmakter. 
Fremmøtt medlem kan møte med inntil 3 fullmakter. Forhåndsstemmer skal være styret i 
hende senest 1 uke før generalforsamlingen. Ved innkallingen skal styret angi hvordan 
forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig. Det kan kun 
stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. 
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På klubbens generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling kan NKK og FKF møte 
med inntil 2 representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett. 

§3-3 Innkalling  

Generalforsamlingensdato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.  

Det skal av styret innkalles til ordinær generalforsamling med minst 4 ukers frist. Innkallingen 
skal sendes medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens 
nettsider.  

Med innkallelsen skal følge:  

- Informasjon om digital generalforsamling og hvordan det skal avholdes dersom styret 
beslutter at møtet skal avholdes helt eller delvis digitalt. 

- Dagsorden  

- Årsberetning  

- Regnskap med revisors beretning  

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra 
medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato. 

- Budsjett for neste år 

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i 
hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 

§4-3 Styrets oppgaver er:  

- lede klubben mellom generalforsamlingene 

- avholde generalforsamling, herunder i hvilken form generalforsamlingen skal 
avholdes 

- drive klubben i samsvar med klubbens formål  

- gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingen 

- oppnevne komiteer og representanter for klubben og utarbeide retningslinjer for 
særkomiteer, avlsråd og redaktør 

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-
regionen  

- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret 

 

Styrets vurdering:  
Generalforsamlingen 2023 bes om å ta stilling til om NGKs lover skal endres i tråd med FKFs 
lover (vedtatt på Fuglehundtinget i Mai 2022), slik at det inntas mulighet for digital 
generalforsamling. Forslaget krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene for å bli 
vedtatt.  

 

Styrets innstilling: 

Forslaget vedtas 
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4b)  Innsendt av: Jostein Kloster  

Fremtidige generalforsamlinger på Teams  

På grunn av vår store medlemsmasse, som er spredd over hele Norge, vil 
generalforsamlingene i fremtiden foregå på teams, slik at alle har mulighet til å få være med 
og komme med sine synspunkter og valg.  

 

Styrets vurdering:  

Mulighet for digital generalforsamling ble av NKK, FKF og medlemsklubbene under Korona- 
situasjonen fortolket som en «betinget nødløsning» iom at dette ikke var i henhold til 
klubbens vedtekter.  Se innsendte sak fra styret med forslag til lovendring som inntar 
regulering av mulighet for digital generalforsamling.  En digital generalforsamling vil kreve 
tilrettelagt verktøy for godkjent autorisering av stemmeavgivning.   

Styret vurderer det slik at det er opp til styret å vurdere om generalforsamlingen skal 
avholdes digitalt eller fysisk, men poengterer at det er ønskelig å nå flest mulig av 
medlemmene.   
 

Styrets Innstilling:  

Forslaget vedtas ikke.  

 

4c)  Innsendt av: Jostein Kloster  

Ønsker styrets redegjørelse på følgende:  
Oppdretterpris Kennel Jimbalayas - delegasjon av myndighet og tolkning av statuttene – 
styrets beslutningsdyktighet – uttalelser på sosiale media.  

Jeg har fulgt med i diskusjonen rundt denne oppdretterprisen:  

Ønsker at styret gir en detaljert og grundig redegjørelse - med alle dokumenter i saken - for 
utdelingen av oppdretterpris til Kennel Jimbalayas?  

Ønsker at styret gir en redegjørelse på hvorfor og hvordan styret har overtatt ansvaret fra 
klubbens avlsråd i denne saken?  

Ønsker at styret gir en redegjørelse på hvem som har ansvaret for utdeling av oppdretterpris, 
endre statuttene og tolkning av disse?  

Ønsker at styret gir en redegjørelse på styrets beslutningsdyktighet i denne saken?  

Ønsker at styret gir en redegjørelse på hvordan denne oppdretterens anklager i sosiale media 
mot NKK, NGK, Avlsrådet og personer med verv i disse, har blitt håndtert?  

  

Styrets vurdering:  

Det ble ikke utdelt oppdretterpris til overnevnte oppdretter i 2022.   

Styret anser dette som en sak som ble diskutert mellom styret og avlsrådet før forrige 
generalforsamling i 2022.   
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Styrets Innstilling:  

Saken anses å ikke være gjenstand for votering og saksbehandling på generalforsamlingen 
2023.   

 

4d)  Innsendt av: Jostein Kloster  

Dobbeltroller styre/valgkomite vs underavdelinger  

Det kan være uheldig at samme personer sitter i dobbeltroller i klubben.  

For at vi skal unngå slike konstellasjoner ønsker jeg å foreslå at reglene i klubbens lovverk 
endres til:   

"For å unngå at samme personer sitter i dobbeltfunksjoner, vil det ikke være tillat å velge 
personer som sitter i styret eller i valgkomiteen inn i underavdelinger/utvalg som rapporterer 
til disse. F.eks det er ikke tillat å ha et medlem fra styre eller valgkomite i klubbens avlsråd."  

   

Styrets vurdering:  

Styret ønsker å etablere en god instruks for valgkomité, som vil komme som en egen sak til 
Generalforsamlingen i 2024. Her vil habilitetsvurderinger også inngå.   

I prinsippet/generelt kan det være et poeng å unngå dobbeltroller.  

Men;  

• Mange/de fleste utvalg/komiteer er opprettet av styret, og de rapporterer da ofte til 
styret. Og det kan være ønskelig at styret har en representant i komiteen/utvalget. Dette 
er ikke snakk om noen dobbeltrolle. Tvert imot en del av styrearbeidet og det å bidra til 
dialog og informasjon mellom styre og utvalg.  

• Det kan være vanskelig å finne nok kandidater til alle tillitsverv, herunder 
utvalg/komiteer. Helhetsløsningen kan da være noen med flere roller.  

• Habilitetsreglene skal i hovedregel ivareta/løse eventuelle problemer med dobbeltroller.  

 

Styrets Innstilling:  

Forslaget vedtas ikke.  

 

4e)  Innsendt av: Ingrid Arnkværn 

Revisjon av klubbens lover     

Begrunnelse:  

Etter NKKs endringer av lovmal ifbm NKK RS 2021 og RS 2022, foreligger det en ny lovmal, 
som klubben forplikter seg til å etterfølge til ett minimum.   

Fra NKK sin lovmal foreligger  

Rød skrift: endringer etter RS 2021 (digitale årsmøter)  

Blå skrift: endringer etter RS 2022 (konfliktutvalg)  

I tillegg  

https://www.nkk.no/getfile.php/132022798-1668759468/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/Strategiske%20dokumenter/Lovmal%20for%20klubber%202017.pdf
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NGK har i sine egne lover https://gordonsetter.no/wp-content/uploads/2021/11/Lover_NGK-
1.pdf  

Godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 05.03.2019, en ordlyd rundt 
beslutningsdyktighet i 

§4-2 Vedtak og representasjon som ikke harmonerer med dagens situasjon og som er i 
konflikt med vedtak gjort i styreperioden. 

 

Forslag: 

Dagens lovtekst (som utgår):  

§4-2 Vedtak og representasjon  

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre styremedlemmer deltar 
på møtet. I styret stemmes det åpnet, og beslutninger fattes ved simpelt flertall, med unntak 
av innstilling til æresmedlem (som krever 2/3 flertall).  

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det 
skal føres protokoll fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og 
NKK.  

  

Ny lovtekst:  

§4-2 Vedtak og representasjon 

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak 
fattes med alminnelig flertall.  

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det 
skal føres referat fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK.   

 

Styrets vurdering: 

Styret anser dagens lovtekst som fornuftig og anbefaler ikke å redusere kravet til 

beslutningsdyktighet ved å redusere antall styremedlemmer fra minimum 4 til minimum 3. 

Gjeldene lover ble vedtatt ved siste store revisjon i 2013 med endringer senest av 2019.  

 

Styrets Innstilling: 

Forslaget vedtas ikke.   

 

4f)  Innsendt av: Ingrid Arnkværn  

Klubbens styringsdokumenter  

Begrunnelse:   

For å lette arbeidet for sittende og kommende tillitsvalgte, bør klubben få på 
plass/tilgjengeliggjøre viktig styringsdokumenter    

 

 

https://gordonsetter.no/wp-content/uploads/2021/11/Lover_NGK-1.pdf
https://gordonsetter.no/wp-content/uploads/2021/11/Lover_NGK-1.pdf
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Forslag:   

Tilgjengeliggjøre/utarbeide viktig styringsdokumenter som  

• Instruks for Styrearbeid   

• Instruks for Valgkomite   

• Instruks for Avlsråd   

• Instruks for andre oppnevnte råd/utvalg/komiteer   

• Instruks for Æresbevisninger (Æresmedlemskap/Gullmerke)   

• Strategidokument   

• Klubbhåndbok  

• Årshjul  

Som del av Styrets instruks er blant annet gjennomgang av de gjeldende lover for klubben og 
innsending av ‘Samordnet registermelding’ til BRREG, med signert Årsmøteprotokoll.    
 

Styrets vurdering:  

Styret anser dette som et godt forslag, og vil legge ut dagens gjeldene dokumenter på 
hjemmesiden. Dette gjelder blant annet instruks for avlsråd og distriktskontakter. Styret vil 
ha som ambisjon å utarbeide nye og nødvendige instrukser i henhold til forslagets innhold i 
løpet av neste periode.   

 

Styrets Innstilling:  
Forslaget vedtas.   

 

4g)  Innsendt av: Ingrid Arnkværn  

Klubbens arkiv og arkiveringsrutiner   

Begrunnelse:   

Klubben har krav på seg til forsvarlig oppbevaring av klubbens materiell som 
brev/styrereferat/saksdokumenter samt protokoller. Pr i dag oppbevares dette privat.   

Forslag:   

Ber GF fatte vedtak om å flytte klubbens arkiv til et egnet offentlig sted – f.eks Norsk 
Skogbruksmuseum i løpet av 2023.  

Elektronisk arkivering bør også gjøres mer funksjonell/søkbar og strukturert via 
Hjemmesiden.   

 

Styrets vurdering:  

Det er korrekt at det tidligere har vært en praksis at klubbens dokumenter tidvis har vært 
lagret i private lagringsmedier. Blant annet er det dessverre dokumenter fra tidligere avlsråd 
som ikke er oversendt klubben på forespørsel, og ikke tilgjengeliggjort for klubbens styre.    

Som et resultat av dette har klubben etablert en Teams-konto via NKK, hvor alle klubbens 
arbeidsdokumenter blir lagret og arkivert. I tillegg er klubbens hjemmeside under utvikling 
med en søkefunksjon.   
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Forslaget anses av styret ikke som en voteringssak på generalforsamlingen, men som en 
informasjonssak da forslaget allerede er gjennomført.   

 

Styrets Innstilling:  

Forslaget vedtas ikke.   

 

4h)  Innsendt av: Ingrid Arnkværn 

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)  

Begrunnelse:   

Rasespesifikk avlsstrategi ble pålagt raseklubber av NKK å utarbeide for å sette fokus på 
sunnere oppdrett og få en strukturering av avlsarbeidet ut fra den enkelte 
rase utfordringsområder. Med Klubbens kynologiske ansvar for rasen, skal RAS ha en årlig 
evaluering og en 5 årlig fullstendig revisjon.   

Forslag: 

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) revideres i løpet av 2023 – forhåpentligvis med et mer 
sannsynlig bilde av rasens helsestatus etter ny Helseundersøkelse.    

 

Styrets vurdering:  

Avlsrådet har startet arbeidet med et midlertidig RAS i påvente av at NKK ferdigstiller sine 
lovede verktøy. Det er imidlertid naturlig å avvente resultatene av helseundersøkelsen som 
er under gjennomføring før dette arbeidet sluttføres. NKK sine krav vil bli etterlevd.  

Det er naturlig å revidere RAS i etterkant av pågående helseundersøkelse. Resultater fra 
denne, sett sammen med tidligere helseundersøkelser, vil danne viktig grunnlag for 
oppdatering.   

Styret og avlsrådet anbefaler generalforsamlingen å gi i oppgave å prioritere dette ut fra NKK 
sine retningslinjer og tidsfrister.   

 

Styrets Innstilling:  

Forslaget vedtas.   

 

4i)  Innsendt av: Ingrid Arnkværn  

Temamøte(r) Avl - Helse - Oppdrett  

Begrunnelse:  

En av klubbens oppgaver er å oppmuntre oppdrettere til åpenhet i avlsarbeidet og 
tilrettelegge for deres kompetanseutvikling ihht NKK’s Raseforvaltning.   

I tilknytning til en ny ‘Forskrift om hundeavl’, er Avlsplan et viktig punkt.   
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Forslag:   

Ber klubben om å avholde medlemsmøte fysisk/digitalt i løpet av våren/forsommeren 2023 
med ekstern ressurs(er) med utgangspunkt i Tema: Avl – Helse – Oppdrett.   

 

Styrets vurdering:  

Styret og avlsrådet har diskutert mulighetene for å invitere klubbens medlemmer til dialog 
som gjelder oppdrett og avl for å diskutere klubbens strategi og mål med klubbens 
oppdrettere.  Dette er ikke fastsatt med tanke på dato ennå, men ønskes gjennomført i løpet 
av 2023 dersom arbeidet med helseundersøkelsen og RAS er ferdigstilt. Styret ønsker å gi 
avlsrådet ansvar for vurderingen og mulighetene for slike møter.  Forslaget anses ikke som en 
voteringssak på generalforsamling da dette inngår i klubbens kontinuerlige arbeid.   

  

Styrets Innstilling:  

Forslaget vedtas ikke.  

 

4j)   Innsendt av: Ingrid Arnkværn  

Avsetninger til helserelaterte prosjekter/forskning 

Begrunnelse: 

Klubbens fokus på Helse bør være pri 1 når det gjelder avlsarbeid.   
For å stå rustet både for det pågående ‘Helseprosjektet’ og evt. kommende behov for 
helserelaterte prosjekter/forskning/organisert innhenting av DNA materiell, bør klubben 
sette av midler til dette.   

Forslag: 

Avsette 10% av den årlige medlemskontingenten til pågående og kommende helserelaterte 
prosjekter/forskning o.l. Avsetningen skal synliggjøres i Årsregnskap og gå uavkortet til 
Helseprosjektet (NGK/NESK) inntil det er finansiert. Avsetning gjøres fom 2023.  

  
Styrets vurdering:  

NGK har allerede besluttet å bidra med 1.150.000,- NOK til overnevnte helseprosjekt, og 
mandatet til helseprosjektet innebærer at prosjektet selv er ansvarlig for videre 
finansiering.    

Styret ønsker ikke at det skal avsettes ytterligere øremerkede midler i denne omgang fra 
medlemmenes kontingent.    

Det ligger inne 50 000,- i budsjettet til helsetiltak, slik at det vil være mulig omdisponere 
noen midler.  

  

Styrets Innstilling:  

Forslaget vedtas ikke.  
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4k) Innsendt av: Jeanette Hartmann Christiansen 

SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN - 7. MARS 2023 

Hei Stian og Thomas, Styremeldemmer i NGK, 

Med vår erfaring  GS Aarbringens Black Bonita’s kloløsning – ønsker vi at saken herunder taes 
opp i Generalforsamlingen 7. mars 2023 

A) Vi vil at resultatene fra Helseundersøkelsen som ble gjort i 2021 – offentliggjøres/ gjøres 
tilgjengelig for alle medlemmene i NGK. 

A1) Dette også med hensyn til «ASLO»  som nå også ikke lengre bare gjelder Kloløsning men 
også andre sykdommer – som da MÅ inneforstått  har noe med kloløsning å gjøre, idet 
penge-innsamlingen gjaldt Prosjekt Kloløsning. 

Hvor kommer pengene til disse sykdommene fra  - Er de fra pengene til Klosløningsprosjektet 
som ble samlet inn – eller er pengene tatt fra annet sted,  som ikke er blitt kjentgjort i NGK?? 

A2) Når er dette gjort kjent for medlemmene? 

A3) Er det da gjort endringer i mandatet til ASLO ?  - Dersom dette er gjort er det da noen 
skriftlig dokumentasjon på dette? -  Ønsker da å få fremlagt en kopi av ASLO´s mandat. 

I samme sak ønskes det også informasjon om søknaden til NKK’s forskningsfond fra NGK ( 
v/Arvid Holme og ASLO v/Geir Morten Søgård) Desember 2021, der det bl.a. nevnes at  ASLO-
prosjektet inkluderer kloløsning + to andre sykdommer? 

I søknaden fremkommer det at 10% av alle Gordonsettere rammes av kloløsning? Dette 
grunnlaget er nesten 3x høyere enn det som kom frem av den da nylig avsluttede og 
godkjente helseundersøkelsen i 2021. (Det ble lagt ut informasjon om på 3,8% i NGK’s 
Helseundersøkelse 2021 - ref Styrereferat på NGK’s hjemmeside og FB)   Er det da gjort en 
helt ny Helseundersøkelse som ikke er offentliggjort – så raskt ?  Ber derfor om at det 
fremlegges kildegrunnlag/dokumentasjonen for dette anslaget på 10%. 

I så fall er dette meget alvorlig – da dette er et helt annet tall enn det som er oppgitt til 
medlemmene i offentlige resultater lagt frem av styret samme år (3,8%)?? 

NB – Søknader om midler til forskning i NKK er ikke unntatt offentligheten ! 

Personlig har vi vært midt oppe i en meget tøff kloløsnings-situasjon der GS Black Bonita –  
(3x1Uk, 2x2Uk og 2x3UK – deltatt i alle høystatusløp for UK- hund også vant semifinaleni 
Artic men kom på 4 i Finalen ) mistet «samtlige klør»  - Dvs alle negler på alle 4 poter i løpet 
av 4 uker!  En situasjon vi ikke unner noen -  på bakgrunn av dette ønsker vi derfor å få disse 
sakene belyst og gjort tilgjengelig for alle medlemmene . 

 

Styrets vurdering: 

Saken er sendt inn samlet som en sak, og derav må den behandles tilsvarende; som en sak. 

Styret valgte å involvere klubbens avlsråd i denne saken, og avlsrådet har i fellesskap med 

styret kommentert forslaget relatert til hvert avsnitt. 

Generelt nevnes at noen forslag jobbes det allerede med. Andre er ansett som ikke 

gjennomførbare pr. i dag. 

Styret beklager selvfølgelig at nevnte hund er rammet av kloløsning, men anser ikke at dette 

har relevans i innsendte sak for generalforsamlingen.  
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A: Helseundersøkelsen 2021 ligger i sin helhet på klubbens hjemmesider:  

Helseundersøkelse 2021 – Norsk GORDONSETTER KLUB 

A1: For NGK startet tanken om prosjektet med utgangspunkt i kloløsning, der det også er 

gjort en solid forskningsinnsats på dette tidligere. Dette har vært og er en lidelse som 

begrenser avlsmuligheten i større omfang, parallelt med at det medfører store smerter for de 

individene som blir rammet. Når vi så har startet med å se på mulige paralleller mellom 

sykdommer, falt det naturlig å innbefatte hypoterose og atopi inn i forskningsprosjektet (alle 

disse sykdommene har relevans da de opptrer som såkalte «autoimmune sykdommer»). 

Norsk Engelsksetterklubb fikk en henvendelse fra Norsk Gordonsetter Klub om de ville være 

med på forskningsprosjektet. Engelsksetteren har en lav forekomst av kloløsning, men 

sykdommene hypotyreose og atopi er relativt utbredt på rasen som medfører dårlig 

dyrevelferd for de individene som er rammet, og i tillegg også begrensende for avlsarbeidet. 

Det er store synergieffekter ved å jobbe med to «beslektede» raser der det er stort overlapp 

mellom flere av sykdommene selv om frekvensen varierer mellom rasene.  

Norsk Engelsksetterklubb har i så måte involvert seg med 1.230.000,- samt deler av 

innsamlede beløp etter november 2022 kommer fra NESK medlemmer. Dette er bekjentgjort 

i informasjonsskrivet som vises til under pkt. A2. 

A2: Lagt ut på klubbens hjemmeside 06.12.2022, delt på Facebook, samt NESK sin 

hjemmeside og Helseprosjektets egen Facebook side. 

A3: ASLOs mandat er det ikke gjort endringer på. ASLO er blitt omdefinert til 

«Helseprosjektet» etter at vi tilknyttet oss NESK som samarbeidspartner. Nytt Mandat for 

Helseprosjektet er signert av styrene i NGK og NESK 26.01.2023. 

I søknaden ble det ikke nevnt en spesifikk prosent for kloløsning. Det ble derimot i 

prosjektbeskrivelsen referert til Martine Ziener sin doktorgrad på sykdommen 

SLO/kloløsning. Her begrunnes det at rasens forekomst av kloløsning på «ikke beslektede» 

individer var på 12,6%. Det er all grunn til å legge vekt på en slik faglig relevant uttalelse.   

https://gordonsetter.no/helseundersokelse-2021/
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Forslag anses ikke av styret som en voteringssak på generalforsamlingen da det ikke 
inneholder noen forslag til avstemming.  Saken anses som en informasjonssak gjennom 
styrets vurdering.   

 

Styrets Innstilling: 

Generalforsamlingen tar saken til orientering 
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4l)  Innsendt av: Wenche og Ragnar Dekke  

Sak til GF: Styret pålegges imøtekomme ønsker om å få arrangere samlinger, føring av hund 
i fjellet, for kvinner, ungdom og nybegynnere  

Hei!  

I flere år har vi fått henvendelser fra medlemmer som ønsker at det arrangeres kus, føring av 
hund i fjellet, for kvinner/ungdom og nybegynnere på CC. Hittil har privatpersoner og 
grupper hatt høyere prioritert. At kvinner/ungdom og nybegynnere selv får delta aktivt 
med fuglehund, i den settingen hunden er født til, er viktig for hunden og menneskene rundt 
den. Dette må prioriteres i aktivitetskalenderen til NGK på GC. Kvinner er på hugget og flere 
ønsker å delta aktivt i deres fuglehunds utvikling. Unge/ nybegynnere er klubbens og GS 
sin fremtid. Tidligere har slike arrangementer gitt godt overskudd. Ønsket fra dedikerte 
medlemmer har holdt kostnadene nede. Det er i høst søkt om slik aktivitet, fra undertegnet, 
på GC 1-3 september.  

Forslag til vedtak:  

Styret pålegges å imøtekomme ønsker om å få arrangere samlinger, føring av hund i fjellet, 
for kvinner, ungdom og nybegynnere.  

Mvh  
Wenche og Ragnar Dekke  

 

Styrets vurdering:  

Styret støtter absolutt slike initiativ rettet mot ungdom og nybegynner, uavhengig av kjønn.  
Dog ønsker styret at slike henvendelser prosesseres gjennom klubbens DK-apparatet.  I 
områder som mangler distriktskontakter kan slike initiativ tas som sak til et styremøte. 
Tilsvarende tilbud er i dag etablert bl.a. via Topptreff Sør og samlinger gjennom klubbens DK-
apparat.  

Forslaget anses ikke som en sak for generalforsamlingen, men oppfordrer medlemmer til å 
sende inn forslag om aktiviteter til sitt lokale distrikt eller som brev til styret.   

 

Styrets Innstilling:  

Forslaget vedtas ikke.  

 

4m)  Innsendt av: Eskild Bothner, Mona Himo Aakervik og Trond Natland Tvedt 
   (Rød tekst er tillagt 08.02.2023 etter forespørsel Mona Himo Aakervik) 

Helseundersøkelsen 2021:   

Helseundersøkelsen 2021 ble utarbeidet av dasittende AR og gjennomgått og endret 
sammen med styret, vedtatt i styret, vedtatt under GF 2022 dato. Kan styret gi en 
utførlig redegjørelse på gyldigheten av HU 2021? Kan styret gi en forklaring på hvor man kan 
finne HU2021 på klubbens hjemmeside? Kan styret gi en forklaring på om de fortsatt stiller 
seg bak HU2021, hvis ikke, hvor er dette publisert, og på hvilket grunnlag. Kan styret gi en 
detaljert forklaring på hvorfor tallgrunnlaget fra HU2021 ikke blir lagt til grunn i søknader og 
informasjon til medlemmer.  

Mona Himo Aakervik Eskild Bothner Trond Tvedt  
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Styrets vurdering:  

Helseundersøkelsen 2021 er klubbens siste offisielle helseundersøkelse. Ekstraktet av denne 
ble presentert i Avlsrådets årsberetning for 2021 og helseundersøkelsen ligger publisert i sin 
helhet på klubbens hjemmeside. Helseundersøkelsen har aldri vært egen sak på 
Generalforsamlingen 2022.   

Helseundersøkelsen 2021 ligger publisert på vår hjemmeside:  
Helseundersøkelse 2021 – Norsk GORDONSETTER KLUB  

Forslag anses ikke av styret som en voteringssak på generalforsamlingen da det ikke 
inneholder noen forslag til avstemming. Saken anses som en informasjonssak gjennom 
styrets vurdering.   

 

Styrets Innstilling:  

Generalforsamlingen tar saken til orientering 

 

4n)  Innsendt av: Eskild Bothner, Mona Himo Aakervik og Trond Natland Tvedt 
   (Rød tekst er tillagt 08.02.2023 etter forespørsel Mona Himo Aakervik) 

Informasjon fra AR- avlsråd til medlemmene   

Kan styret gi en forklaring på hvorfor tidligere AR ikke kunne utgi informasjon angående 
sykdom på klubbens sider. Infoen var godkjent tidligere gjennom helseundersøkelsen 2021 
og gjennom tidligere artikler i Fuglehunden, som styret fikk korrektur på.  

Som følge av dette: Kan styret forklare hvorfor AR ikke fikk tillatelse til å følge sin egen 
arbeidsinstruks?  

 

Mona Himo Aakervik Eskild Bothner Trond Tvedt  

 

Styrets vurdering:  

Saken gjelder en avgjørelse fra 2021 og med et tidligere styre. Dette anses ikke som en sak 
for generalforsamlingen 2023.   

Forslag anses ikke av styret som en voteringssak på generalforsamlingen da det ikke 
inneholder noen forslag til avstemming.  Saken anses som en informasjonssak gjennom 
styrets vurdering.   

 
Styrets Innstilling:  

Generalforsamlingen tar saken til orientering 

 

4o)  Innsendt av: Eskild Bothner, Mona Himo Aakervik og Trond Natland Tvedt 
   (Rød tekst er tillagt 08.02.2023 etter forespørsel Mona Himo Aakervik) 

Bekymringsmelding fra AR i 2022  

Ønsker en redegjørelse på bekymringsmeldingen som ble sendt fra AR til styret i 2022.  

 

Mona Himo Aakervik Eskild Bothner Trond Tvedt  

https://gordonsetter.no/helseundersokelse-2021/
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Styrets vurdering:  

Dette er en sak som foregitt mellom forrige styre og avlsråd, og var avtalt internt behandlet 
mellom partene før generalforsamlingen 2022.  Anses derfor ikke å være en sak på 
generalforsamlingen 2023. Som oppklarende informasjon om saken vises den nevnte 
bekymringsmelding og styrets respons nedenfor.    

• Bekymringsmelding fra AR i Januar 2022  

Til Styret i NGK - Bekymringsmelding  

Avlsrådet i NGK (AR) opplever en økt motstand mot arbeidet for rasens helse og bevaring av 
genetisk mangfold.  

Avlsrådet vil presisere at våre uttalelser i slike saker – er basert på alle de fakta som til enhver 
tid er tilgjengelige.  

Helseundersøkelsen for 2021 og avlsrådets arbeide mot Kloløsning(SLO) - er de feltene hvor AR 
for tiden opplever størst motstand mot vårt arbeide. Men, det oppleves også motstand mot å 
bevare/øke det genetiske mangfoldet i rasen.   

Avlsrådet er i henhold til arbeidsinstruksen, pålagt - og har en plikt til å følge med på, 
bekjempe og opplyse medlemmene om sykdommer som er arvelige/antatt arvelige, samt 
bevare rasens genetiske mangfold.  

Avlsrådet er styret og klubbens (medlemmenes) rådgivende fagorgan på dette området.  

Avlsrådet er også forpliktet til å følge den til enhver tid gjeldende rasestandard(RAS), samt 
føringer fra rasens opprinnelsesland og NKK.  

Det er da bekymringsverdig at vi opplever denne sterke motstanden mot vårt pålagte arbeide. 
Det er også bekymringsverdig at vi heller ikke får anledning til å opplyse våre medlemmer. 
Forsøk på slik informasjon, ønskes fjernet og blir fjernet.  

Hva som er årsaken til dette, har vi ikke klart å resonere oss frem til, da AR ikke har mottatt 
noen saklige begrunnelser.    

Men, under møtet den 18. Januar 2022, mellom Styret i NGK (v/Arvid Holme og Thomas 
Tollefsen) og Avlsrådet i NGK (v Mona Himo Aakervik og Eskild Bothner) – fremla Arvid Holme 
en bekymring for at Generalforsamlingen 2022, ikke ville godta overføring av et større beløp 
fra klubbens egenkapital – hvis AR´s tallgrunnlag (helseundersøkelsen 2021) blir lagt til grunn.  

Arvid Holme stilte også et direkte spørsmål om de to deltagende medlemmene fra AR, var 
enige i at man skulle finne en gen-test på SLO. Hvilket selvfølgelig ble bekreftet. Begge 
medlemmene fra AR opplyste at de også har bidratt – og kom til å fortsette å bidra med 
økonomisk støtte til prosjektet (ASLO). Begge medlemmene fra AR, var overrasket over 
spørsmålet.  

Det Styreleder i NGK, Arvid Holme, direkte uttaler er:   

Det er ikke ønskelig å presentere de tallgrunnlagene AR fremlegger – basert på 
helseundersundersøkelsen 2021 (vår anmerkning) – da det kan medføre en risiko for at GF i 
2022, ikke vil godta en overføring av disse midlene fra klubbens egenkapital til prosjektet 
(ASLO).  

Dette er å feilaktig sykeligjøre rasen samt, føre våre egne medlemmer «bak lyset» - og er ikke 
en oppfatning Avlsrådet i NGK, kan stille seg bak.  

Avlsrådet i NGK – er forpliktet - og er den fremste forkjemper for at vi finner medisinske 
løsninger/gen-tester på de til enhver tid alvorligste sykdommene for rasen. Men, det må 
foregå på korrekte premisser.  

I likhet med alt annet arbeide i klubben, er også avlsrådets arbeide basert på frivillig innsats.   



51 

 

 

Disse sakene har tatt svært mye av Avlsrådets tidsmessige ressurser.   

I tillegg har dette også resultert i at AR har mistet et av våre avlsrådsmedlemmer.  

 

25. Januar 2022  

NGK Avlsråd  

  

• Tilsvar til AR's bekymringsmelding  

Til Avlsrådet (AR) i Norsk Gordonsetter Klub (NGK)   

Tilsvar på bekymringsmelding fra AR datert 25.01.2022  

Styret har i styremøte datert 31.01.2022 behandlet henvendelsen og ønsker i første omgang å 
uttrykke vår overraskelse på innholdet i den mottatte bekymringsmeldingen.   

Uten at AR presiserer hvem den opplevde motstanden kommer fra vil vi måtte anta at det her 
gjelder styret.   
 

Styret kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen om motstand mot Helseundersøkelsen og ARs 
arbeide mot kloløsning (SLO). Styret har tvert imot gitt sin uforbeholdne støtte til ARs 
fremlagte Helseundersøkelse (2020/21), i tillegg til ARs videre sporingsarbeid med hensyn til 
SLO, protokollført i styrevedtak 03/2022 datert 10.01.2022.   
 

Videre nevnes fra ARs side en opplevd motstand mot å bevare/øke det genetiske mangfoldet i 
rasen. Uten at det presiseres nærmere må vi anta at det her siktes til styrets vedtak, 
protokollført i styrevedtak 33/2021 datert 13.12.2021, om å endre eksteriørkravet for 
«godkjent avlshund» fra «good» til «very good». Vi ser ikke at denne avgjørelsen kan tas til 
inntekt for «motstand mot å bevare det genetiske mangfoldet i rasen».      
 

Videre stiller Arvid Holme og Thomas Tollefsen seg uforstående til og benekter de påståtte 
utsagn som det blir referert til, i fra arbeidsmøte datert 18.01.2022.   

Fra styrets side opplever vi at vi gjentatte ganger har gjort forsøk på å bedre samarbeidsklima 
mellom styret og AR, siste initiativ tatt fra styrets side til nevnte arbeidsmøte med tema 
«samarbeidsklima». Vi ser at forsøk på å bedre situasjonen ikke har lykkes, da vi opplever en 
repeterende mistro mot styrets intensjoner. Dette er en krevende situasjon å stå i, både for 
styret og AR, og vårt syn på saken er at dette ikke kan fortsette. Vårt ønske er at vi lar tidligere 
uenigheter ligge og sammen forener våre krefter til beste for gordonsetteren og NGK. Dersom 
det ikke lar seg gjøre har AR mulighet til å stille mistillitsforslag mot styret ved kommende 
generalforsamling. Alternativt må styret vurdere å endre dagens konstellasjon i AR med 
bakgrunn i samarbeidsproblemer som ikke lar seg løse.   

Til orientering er saken ikke protokollført i styrereferat. Vi er enige i at vi per nå håndterer 
saken internt. Et forsøk på anonymisering i referatet vil etter vår mening ikke fungere etter sin 
hensikt. Både bekymringsmelding og tilsvar er imidlertid lagret som interne dokumenter i 
styret, men unndras offentlighet inntil videre, der saken står per i dag.  
 

Vi håper tilsvaret er i tråd med ARs intensjoner og har avklart situasjonen og at vi sammen kan 
løse dette i minnelighet. Vårt felles utgangspunkt er at vi jobber for samme sak – 
gordonsetteren og NGK.   

Avslutningsvis inviterer vi til et felles dialogmøte hvor vi konkluderer saken.    

Mvh   
Styret i NGK   
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datert 05.02.2022  

  

Styrets Innstilling:  

Generalforsamlingen tar saken til orientering.  

 

4p) Innsendt av: May Lise Pedersen, Ola Dyrstad, Tor Erik Arntsen  

Forslag til tillegg til § 3-5 i klubbens lover  

Det ble i sommer fremmet et krav til styret om ekstraordinær generalforsamling i henhold til 
§ 3-5 i NGKs lover. Kravet var understøttet av 236 underskrifter.  

Grunnlaget for kravet om ekstraordinær generalforsamling var mistillit til sittende styre.  

Når grunnlaget for kravet om en ekstraordinær generalforsamling er mistillit til styret er det 
unaturlig at det samme styret er det organet som skal kontrollere at de som har signert 
kravet er medlemmer i klubben. Det ble derfor bedt om at klubbens andre organ som skal ha 
tilgang til klubbens medlemsliste, valgkomiteen, stod for denne kontrollen. Det ble også 
foreslått andre løsninger for kontroll av signaturene av uavhengige instanser, uten at dette 
fikk medhold av sittende styre.  

Denne saken har vist at det er svakheter og mangler i NGKs lovverk, noe årets 
generalforsamling har mulighet til å rette opp.  

Vi foreslår derfor et tillegg til § 3-5 i klubbens lover. Tillegget lyder: «Dersom kravet om 
ekstraordinær generalforsamling skyldes mistillit til et av klubbens organer, skal kravet 
verifiseres av en uavhengig part».  

Denne setningen settes inn etter første setning i § 3-5 om ekstraordinær 
generalforsamling, slik at paragrafen lyder:  

§ 3-5 Ekstraordinær generalforsamling  

Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis generalforsamlingen, styret eller minst 10 
% av medlemmene forlanger det.  

Dersom kravet om ekstraordinær generalforsamling skyldes mistillit til et av 
klubbens organer, skal kravet verifiseres av en uavhengig part.  

Møtet holdes senest 8 uker etter at ……………….  

 

Med hilsen  
May Lise Pedersen Ola Dyrstad Tor Erik Arntsen  

  

Styrets vurdering:  

Av lover for Norsk Gordonsetter Klub, vedtatt av generalforsamlingen 15.02.2013, med 
senere endringer av 05.03.2019, fremgår klart i § 4-1 at det er styret som er klubbens 
høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Videre fremgår det av § 4-3 at det tilligger 

styret å lede klubben mellom generalforsamlingene – samt å avholde slike.   

Det følger således av NGK's lovbestemmelser at styret, som er øverste myndighet, har rett og 
plikt til å påse at vilkårene for krav om avholdelse av ekstraordinær generalforsamling er til 
stede.    
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På bakgrunn av den rett og plikt som styret har ved slike anledninger skal styret utføre en 

kvalitetssikret kontroll mot NGK sitt medlemsregister.    

Styret mener generelt at åpenhet og transparens er et viktig prinsipp.  

I slike saker som her er det i tillegg viktig at de som foreslår noe, ikke minst når det dreier seg 
om mistillit, så bør stå frem for sitt syn og sine meninger. Noe annet blir udemokratisk. I 
tillegg må navnene på de som fremmer mistilliten fremgå av saksdokumentene – de er jo 
forslagsstillere.  

Vi anfører at et slikt forslag er lite demokratisk, og i strid med et åpenhetsprinsipp som 
generelt sett ønskes i en demokratisk organisasjon. Dette også for Norsk Gordonsetter Klub.  

En åpen liste vil heller ikke kunne misbrukes av styret – åpenhet vil sikre god kontroll.  

 

Styrets Innstilling:  

Forslaget vedtas ikke.  
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Sak 5. Planer for drift og aktiviteter 2023 

 

Når Hva 

7. mars Generalforsamling 

31. mars – 2. april Høyfjellsprøve Storlidalen 

21. – 23. april  Høyfjellsprøve Grotli m/Cacit * 

6. mai Fellesutstillingen Østlandet 

Juni Unghundfremvisning Østlandet 

15. 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 

25.-27. august Høyfjellsprøve Gordon Castle 

4. oktober Skogsfuglprøve, Midtre Gauldal (kveld) 

13. -15. oktober Høyfjellsprøve Gordon Castle 

4.- 5. november Skogsfuglprøve Hemne 

November Fellesutstillingen i Midt-Norge (Trondheim) 

 

* Dispensasjonsfritak for båndtvang under Grotliprøven er pr. 06.02.23 ikke godkjent av fjellstyret i 

Skjåk.  

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. 

 

  

http://www.gordonsetter.no/
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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 2024 forblir uendret. 
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7. Budsjett for 2023 

 
 

 Regnskap Budsjett Budsjett

Inntekter 2022 2022 2023

Medlemskontingenter 956 560 950 000 908 500

Salgsartikler 2 600 5 000 3 000

Salg jubileums bok 1 100 1 000 1 000

Gordon Castle, samling/trening/prøver 227 423 160 000 200 000

Jaktprøver inntekt 780 325 500 000 550 000

Utstillinger inntekt 67 730 45 000 50 000

Sponsor/støtteinntekter 139 810 145 000 125 000

Andre inntekter, valpeannonser 6 300 25 000 10 000

Sum inntekter 2 181 848 1 831 000 1 847 500

Kostnader

Beholdningsendr./kjøp salgsartikler 25 499 30 000 25 000

Beholdningsendr. premier, revolver 28 913 70 000 50 000

Jaktprøver utgift 685 537 500 000 500 000

Utstillinger utgift 25 912 30 000 30 000

Sekretariat 96 000 100 000 100 000

Admin/ledelse kloløsningsprosjekt 0 50 000 50 000

Kontor/lagerleie 42 000 42 000 42 000

Gordon Castle 268 497 180 000 200 000

Web- og data kostnader 63 085 30 000 40 000

Fuglehunden 316 716 300 000 320 000

Kalender 68 170 60 000 70 000

Diplomer, premier, behold.endring 24 826 35 000 35 000

Avgift FKF 42 460 42 460 40 000

Revisjon og regnskap 19 663 30 000 30 000

Fremmede tjenester 29 563 0 30 000

Medlemstilbud gjennom DK-system 5 390 25 000 40 000

Utstyr 6 935 0 5 000

Kontorrekv. Porto/tlf/toner 13 304 30 000 25 000

Forsikring 11 833 10 000 12 500

Styret reise, møte, gen.fors. 1 465 80 000 100 000

Avlsrådet 770 80 000 80 000

Mesterskap NM, VM etc 38 402 35 000 35 000

Gaver, oppmerksomheter 32 221 10 000 40 000

Diverse driftskostnader 2 841 5 000 5 000

Avsetning Helseprosjekt 0 0 50 000

Sum driftsutgifter 1 850 001 1 774 460 1 954 500

DRIFTSRESULTAT 331 848 56 540 -107 000

Renteinntekter 6 751 2 000 5 000

Andre finansposter 0 0 0

Sum finans 6 751 2 000 5 000

Overskudd 338 598 58 540 -102 000
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8. Valg 
Valgkomiteen til GF i 2023 har bestått av Kristin Bothner (leder), Rune Pedersen og Wenche 

Porsanger.  Varamedlem i valgkomiteen har vært Trond Natland Tvedt.  

8a) Valgkomiteens innstilling 

 

   Styrets sammensetning: 

Navn Periode Innstilles til 

Thomas Tollefsen Ikke på valg - 1 år igjen Leder for 1 år 

Bjørn Morten Baardvik Ny - velges for to år Nestleder for 1 år 

Mona Skanke Ny - velges for to år Styremedlem 

Ola Dyrstad velges for to år Styremedlem 

Maja Toft Kolsum Ny - velges for 1 år Styremedlem 

Jan Sundfør Ny - velges for 1 år Varamedlem 

Lisbeth Herjuaune Ny - velges for 1 år Varamedlem 

 

Valgkomite: 
Navn Periode Innstilles til 

Rune Pedersen Ikke på valg - 1 år igjen Leder for komiteen til GF i 2024 

Wenche Porsanger Ikke på valg - 2 år igjen Leder for komiteen til GF i 2025 

Trond Tvedt Velges for 3 år Leder for komiteen til GF i 2026 

Karl-Petter Yeong Ny velges for 1 år Varamedlem 

 

Revisor: 
Navn Periode Innstilles til 

Kenneth Bergerud Ikke på valg - 1 år igjen Revisor 

Odd Ivar Bjørnli På valg - velges for 1 år Vararevisor 

 
Medlem i valgkomiteen, Wenche Porsanger, ønsker å presisere at hun ikke stiller seg bak 
valgkomiteens innstilling.    
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8b) Innkomne forslag til valgkomiteen 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Marit Bjerke 22.01.2023 

Styret 

Gjenvalg som leder Thomas Tollefsen 1 år 

Gjenvalg som nestleder Fredrik Weberg-Larsen 2 år 

Gjenvalg to år som styremedlem Henriette Hansen 2 år 

Gjenvalg to år som styremedlem Stian Hjemmen 2 år 

Nytt styremedlem (to år) Steinar Einvik 2 år Steinar Einvik har trukket seg som kandidat 

 
Til valgkomiteen 

Nytt medlem i valgkomiteen Geir Søgård 

alternativ to - inn som vara Geir Søgård 
 

 

Fra Bjørnar Boneng 18.01.2023 Ny 28.01.23* 

Nytt styremedlem Steinar Einvik Steinar Einvik har trukket seg som kandidat 

alternativ to - inn som vara Steinar Einvik  Steinar Einvik har trukket seg som kandidat 

Nytt styremedlem Andreas Gomo Leistad * 

alternativ to - inn som vara i styret Andreas Gomo Leistad * 
 

 
Fra Arvid Holme 27.01.2023 

 
Styret 

Gjenvalg som leder Thomas Tollefsen 

Nestleder Fredrik Weberg-Larsen 

Styremedlem Henriette Hansen 

Styremedlem Stian Hjemmen 

 
Til valgkomiteen 

Nytt medlem i valkomiteen Geir Søgård 

alternativ to - inn som vara Geir Søgård 

Nytt medlem i valgkomiteen Geir Heggertveit 

alternativ to - inn som vara Geir Heggertveit 

 

Fra Geir Søgård 24.01.2023 

 
Gjenvalg som leder Thomas Tollefsen 1 år igjen 

Nestleder Fredrik Weberg-Larsen Styremedlem 2 år, nestleder 1 år 

Styremedlem Henriette Hansen 2 år 

Styremedlem Stian Hjemmen 2 år 

Styremedlem Roar Øien 2 år 

Alt. Varamedlem Roar Øien 1 år 

 
 

Til valgkomiteen 

Nytt medlem i valgkomiteen Elin Vibeke Kjønaas 

alternativ to - inn som vara Elin Vibeke Kjønaas 
 

 

Fra Jeanette Hartmann Christiansen 30.01.2023 

 
Som leder Gabrielle Cappelen 

Alt. Varamedlem i valgkomiteen Gabrielle Cappelen 

 

 

Svein Fjellheim 18.01.2023 

Styremedlem Stian Hjemmen 
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8c) Valgkomiteens begrunnelse 

Begrunnelse til Innstilling i styret og valgkomite: 

Valgkomiteen i NGK, er valgt av klubbens medlemmer, og er en uavhengig og selvstendig komite. 

Dette er klubbens viktigste komite for å sikre at riktige personer velges til å styre klubben. Viktige 

prinsipper i en valgkomite er at den må starte sitt arbeid i god tid. Dette har i år vært svært 

utfordrende for valgkomiteen da bl.a medlemslistene ikke var i hende valgkomiteen før 3 januar i år. 

Vi har lagt bak oss et turbulent år, og valgkomiteens oppgave er ikke å ta stilling til den ene eller 

andre siden. Vi ønsker å skape en klubb for alle enten du er jeger, går jaktprøver, har ambisjoner om 

å vinne NM, eller har en GS som en kjær tur venn. 

Uansett så er vi alle glad i vår aller beste venn - gordonsetteren vår. Det er også viktig å ivareta alle 

medlemmene i klubben. Alt fra nybegynnere til ihuga veteraner. 

Vi har i år innstilt et styre som valgkomiteen mener er det beste for klubbens fremtid, og etter 

tilbakemeldinger som valgkomiteen har fått gjennom året som har gått. 

Vi er over 2000 medlemmer i klubben, og et godt styre skal representere oss alle. 

I år har valgkomiteen et ønske om at klubbens sammensetning vil sørge for at alle medlemmene i 

klubben vår skal føle en tilhørighet til Gordonsetterklubben. Vi har valgt å ta hensyn til geografisk 

spredning, kjønn, alder og gode samarbeidsegenskaper i sammensetningen av det nye styret. 

Valgkomiteens kandidater, er personer som er svært engasjerte i klubben vår, har lang erfaring med 

Gordonsetter som rase, og har mye leder erfaring. 

Vi er overveldet og takknemlige over hvor mange som ønsker å bidra til klubben, og som har sagt seg 

villig til å ta på seg et verv i Norsk Gordonsetterklubb. 

Valgkomiteen har ønsket en fornyelse, og et nytt mangfold i styret. 

Dette gjøres ved at valgkomiteen innstiller personer som dekker hele Norge i forskjellige aldre og 

med forskjellige kjønn. Som et eksempel så tar det 30 timer å kjøre fra den vi har innstilt lengst nord 

til den vi har innstilt lengst i vest. 

Thomas Tollefsen er ikke på valg, og han er innstilt som leder for å føre en kontinuitet i klubben. 

Bjørn Morten Bårdsvik er innstilt som Nestleder. Han er en meget erfaren GS mann. Han har tidligere 

sittet i styret og avlsrådet i Gordonsetterklubben. Han har også sittet i styret i lokale klubber i mange 

år. Han har mye ledererfaring gjennom sitt arbeid. Han er opptatt av at vi må stå samlet som klubb 

og som hundefolk. 

Mona Skanke har tidligere vært styremedlem, og er vokst opp med Gordon settere. Hun er også 

instruktør. Mona har relevant erfaring gjennom organisert og praksis med hund i gjennom 40 år. Hun 

har sterke lederegenskaper, er løsningsorientert, og har hatt flere politiske verv. Hun har også sittet 

som ordfører. 

Ola Dyrstad er fra Straumfjord i Nordreisa. Han fikk sin første Gordon Setter i 1994. Han er 

jaktprøvedommer, har sittet i dommerutvalget for Nord-Troms og Finnmark, og har sittet i styret i 

lokalklubber i mange år, og har vært prøveleder. Ola er også instruktør. Vi har valgt å sette Ola inn i 

styret sammen med Thomas for å skape en balanse i klubben, og for at de sammen skal kunne samle 

klubben, og jobbe for dens fremtid 
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Lisbeth Herjuane er oppvokst på Vikhammer i Trøndelag, men bor nå i Elverum. Hun er oppdretter av 

Gordon Setter, og har hatt 7 Gordonsettere. Hun stiller på utstilling, jakter og går jaktprøver. Hun er 

godt kjent med klubben, og hun brenner for rekruttering av nye medlemmer til klubb. 

Maja Toft Kolsum er den yngste av de Valgkomiteen innstiller. Hun er i dag Distrikt kontakt for Oslo 

og Akershus. Her har hun gjort en formidabel innsats for klubbens lokale medlemmer. Hun fikk sin 

første GS når hun var 16 år etter å ha delt hund med faren sin noen år. Hun har et stort hjerte for 

nybegynnere, og er glad i rekruttering av nye medlemmer. 

Maja har 

Jan Sundfør kommer i fra Haugesund, og dekker regionen vest. Han fikk sin første fuglehund som 16 

åring, og har hatt Gordon setter siden 1996. Har vært leder i Haugesund Jeger og Fisk og har vært 

varamedlem i NGK et år tidligere. Har også vært i Styret til Karmøy Næringsråd i 12 år, så han har god 

erfaring med å sitte i styret. 

I valgkomiteen innstilles Trond Tvedt for 3 nye år. Trond er fra Bergen. Han har sittet i valgkomiteen 

som varamedlem dette året, og har gjort en glimrende jobb. Han har hatt Gordon Setter siden 1996. 

Tidligere har han sittet i avlsrådet i Norsk Gordon Setter klubb, vært i jaktprøveutvalg og 

prøveledelse mm. Trond er meget datakyndig, systematisk og innehar meget gode samarbeidsevner. 

Han har også vært Distriktskontakt for NGK i flere år, og kjenner mange mennesker i miljøet. 

Som varamedlem i Valgkomiteen innstilles Karl Petter Yeong. Han bor i Nordreisa. Han har hatt 

Gordon setter siden 1999, og jobber i dag i Norges Jeger og Fiskeforbund i Troms som regionsekretær 

og daglig leder. Han har vært distriktskontakt for NGK, og har bred erfaring fra lokale 

fuglehundklubber. Både med ulike styreverv, og som prøveleder. Etter å ha kjent klubben i over 20 år 

blir Karl Petter Yeong en flott mann å ta med seg videre i Valgkomiteen. 

Det er lagt ved CV på alle personene som VK har innstilt til årets valg. 

Valgkomiteen har i år bestått av Kristin Bothner, Rune Pedersen, Wenche Porsanger og Trond Tvedt. 
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8d) CV'er 
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