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Norsk Spaniel Klub  

Hovedstyret     

  

PROTOKOLL FRA MØTE 6/2015 møte på telefon, onsdag 27.mai 2015 Kl. 20.00 – 

21.00. 

Til stede: Kari Knudsen, Arild Stenbråten, Eva Hemmingsen, Hans Arne Paulsen, Karl Eddie 

Berge og Inger C. Neset. 

Ikke til stede: Ronny Bekkevold 

Sak 37/2015  GODKJENNING AV INNKALLING 

   Enstemmig godkjent. 
 

Sak 38/2015  HOVEDUTSTILLINGEN 
   Evaluering av årets utstilling. 
   Hovedutstillingen er et arrangement som gir fordeler til tekniske  
   arrangør, både med tanke på antall påmeldinger og muligheten for å 
   ha «spennende dommere». HS ønsker at denne fordelen skal komme 
   flere avdelinger til gode og utreder nå et alternativ hvor avdelingene 
   kan søke om å være teknisk arrangør eksempelvis for to år av gangen. 
 
Sak 39/2015  SAMLINGEN FOR JAKTKONTAKTER 

HS vil ha fokus på å opprettholde entusiasmen etter samlingen ved å 
lage en plan for videre aktiviteter på kort og lang sikt, blant annet ba-
sert på samlingens gruppearbeid. Arild legger fram sak på neste HS-
møte. 
Samhandlingen mellom HS og Jaktkomiteen – reguleres i mandatet. 

 
Sak 40/2015  ASU OG NSK RASEKONTAKTER 

Vi har sagt at NSKs Avlsretningslinjer er gjeldene fra 1.juni 2015. Rase-
kontaktene har signert stillingsinstrukser mm. Nødvendige koder og 
mailadresser til ASU og rasekontakter for at de skal utføre sine oppga-
ver må være på plass 1.juni. 

 
Sak 41/2015  KLUBBENS MARKEDSSTRATEGI 
   (KONF SAK 34/2015) 
   Arild la fram en skisse for markedsstrategi med mål om medlems- 
   økning, annonsesalg og kostnadsreduksjon og forslag til ulike tiltak. 
   Arild og Kari jobber videre med skissen og å definere de konkrete  
   tiltakene. 
 
Sak 42/2015  TILTAKSPLAN FOR 2015 

   (KONF SAK 24 og 32/2015) 

   Jobbes videre med til og på neste møte. 
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Sak 43/2015  HENVENDELSE FRA AVD. SOGN OG FJORDANE. 
Henvendelsen fra avd. Sogn og Fjordane inneholder 4 punkter. Punkt 1 
er oversendt JK i forbindelse med høring, punkt 2 jobber NKK med.  
Punkt 3: Oversikt over alle med bestått jaktanleggsprøve/premiert på 
jaktprøve Me ynskjer ein oversikt over alle hundar som har bestått 
jaktanleggsprøve og alle hundar som er premiert på jaktprøve på klub-
ben si heimeside. I denne oversikten bør det gå fram kva poengsum 
hundane har fått for bestått jaktanleggsprøve totalt og kva poengsum 
dei har fått for dei ulike delmomenta. Dette for at det skal vera lettare 
å finne informasjon ved val av hannhund. Ved jaktpremiering må det 
gå fram kva klasse hunden har starta i. Ved innføring av resultat i 
dogweb må ALLE startar gå fram uansett resultat – ikkje berre det bes-
te resultatet slik som i dag.   
I regelverket står det: «Ved Jaktanleggsprøve skal arrangør spesielt sik-
re at det registreres i Dog WebArra. Dersom noen av hundene ved 
vannarbeidet ble kvalifisert for start på Jaktprøve i Begynnerklasse, 
BK.» Me er usikre på korleis dette skal gjerast i praksis.   
NSK avd. Sogn og Fjordane  
 
Enstemmig vedtak: HS kan pr i dag ikke etterkomme ønske fra avde-
ling Sogn-og Fjordane, men oppfordrer avdelingene til å offentliggjøre 
alle med bestått jaktanleggsprøve/premiert på jaktprøve på sine sider. 
 
 Punkt 4: Kvelpeformidlinga på klubben si heimeside  Informasjon som 
vert lagt inn ved registrering/formidling av kull bør oppdaterast når 
valpeformidlingen vert ”oppe og går” igjen.   
- ta inn HD-index for engelsk springer spaniel   
- ta inn innavlsprosenten for kullet   
- ta ut sporpremiering – det er mange bruksaktivitetar spaniels kan 
vere med på og spor er berre ein av dei. Dette kan skrivast under til-
leggsopplysningar på lik linje med lydigheit, agility osv. 
 
Enstemmig vedtak: HS har forståelse for ønske om at denne infoen blir 
tilgjengelige også på valpeformidlingen, men i og med at disse opplys-
ningene er mulig å fremskaffe på DogWeb ser vi ikke nødvendigheten 
av at dette legges ut på valpeformidlingen. Vi vil presisere at dette er 
informasjon som etterspørres i hovedsak av oppdrettere/rase-
entusiaster og for denne gruppen er DogWeb kjent informasjons-
base.HS går inn for å behandle sporpremiering som foreslått. 
 

Sak 44/2015  EVENTUELT 
Hans Arne sender pålogging dropbox til Arild og Eva. 
 

Vennesla 27.mai 2015 
 
Inger C Neset 
 



 

3 

 

 Kari Knudsen, leder                                   Karl Eddie Berge, nestleder 

Ronny Bekkevold   Arild Stenbråten  

Eva Hemmingsen    Hans Arne Paulsen 

Referatet er godkjent elektronisk 

 

 


