
 

 

 

 

REFERAT DISTRIKTSKONFERANSE 

08.05.21 VIA TEAMS. 

 

 

Sven Tore Kittilsen ønsket velkommen til Distriktskonferansen 2021 på Teams. 

Rune Hoholm gjennomgikk teknisk gjennomføring av møtet. 

 

Til stede 

Fra styret: Sven Tore Kittilsen, Marianne Sagstad, Rune Hoholm, Einar Einmo, Anita Engen, 

Ulf Jørgensen. 

DR: Ulf Jørgensen, Anita Engen, Kristoffer Moen, Jan-Ole Pedersen, Kjetil Kirkhus, Steffen 

Søreng, Tone Kane Strøm, Rune Urke. 

Fra AR: Terje Steinsund 

 

Sven Tore Kittilsen takket de som sier ja til verv og oppgaver i NPK. I klubbsammenheng og 

arrangements sammenheng har det vært et oppstykket år på grunn av Covid19 situasjonen. 

Leder håper at treffene blir gjennomført i 2021. Pointeren har hatt flotte resultater på de 

prøvene som har vært arrangert. 

 

Rapportering fra hvert distrikt. 

Buskerud/Vestfold 

Økonomi: Distriktet har kr. 18.000 på konto. 

Aktiviteter: Pandemien har satt stopper for mange arrangementer. Distriktet gjennomførte 

et treff på Sando hundesenter. Østlandsmesterskapet  i samarbeid med O/A ble avlyst.  



Aktiviteter 2021: Vanskelig å planlegge på grunn av korona. Ny DR, Ulf og Hanne Fevik skal 

ha et møte for å planlegge aktiviteter. 

 

Oslo/Akershus 

Økonomi: Distriktet har gått i null i 2020. 

Aktiviteter: Distriktet har en arbeidsgruppe som jobber kontinuerlig. Vintertrening i fjellet, 

sommertreff, unghund fremvisning, Duecup, ble gjennomført. Østlandsmesterskapet ble 

dessverre avlyst. Distriktet ga kr. 10.000 av fondet til distrikt Trøndelags rekruteringsgruppe. 

Mange unghunder har fått flotte premieringer på prøver.  

Aktiviteter 2021: Dressurkurs, har gjennomført en brukerundersøkelse, 

Østlandsmesterskapet, apportprøvekurs i samarbeid med NESK, arrangere skogsfuglprøve. 

 

Østfold 

Økonomi: Distriktet har gått i null i 2020. Kr. 2500 på konto. 

Aktiviteter 2020: Noen få, men aktive medlemmer. Pandemien gjorde at man måtte avlyse 

rapphønstrening i Sverige. 

Aktiviteter 2021: Medlemsmøte på Teams i forkant av DK, rapphønstrening i Sverige. 

 

Hedmark/Oppland 

Hed/Opp har ikke DR for øyeblikket. Bente Bergersen har sagt seg villig til å være 

kontaktperson inntil ny DR er på plass. 

 

Trøndelag 

Økonomi: Har kr. 33.000 på konto 

Aktiviteter: Pointertreff, utstilling og julemøte ble avlyst. Distriktet har et aktivitetsutvalg i 

nord som jobber kontinuerlig. Det er også opprettet et aktivitetsutvalg i sør som er i 

startfasen. Distriktet har utarbeidet en «verktøykasse» over aktiviteter som kan 

gjennomføres. Rekruteringsgruppa takket for midlene de fikk fra O/A.  

Distriktsmesterskapet ble gjennomført. Prøveaktiviteten har vært grei. 

Aktiviteter 2021: Midtnorsk pointertreff, flere aktiviteter er planlagt. 

 

 

 



Nordland 

DR var ikke til stede. Terje Steinsund rapporterte om gode prøveresultater på hunder fra 

distriktet. 

 

Agder/Telemark 

Økonomi: Kr. 38.000 på konto. 

Aktiviteter 2020: Vintersamling, pointertreff ble avlyst. 3 dressurtreninger ble gjennomført. 

Noen hunder har hatt strålende resultater på prøver. 

Aktiviteter 2021: Vintersamling på Bjåen, Pointertreff på Bjåen, ringtrening og 

treningssamlinger. 

 

Vestlandet Sør 

Økonomi: Kr. 24.000 på konto. 

Aktiviteter 2020: Flere starter og fine premieringer på hunder i distriktet. 

Aktiviteter 2021: Pointertreff på Bjåen, invitere nye medlemmer til arrangement. Planlegge 

for litt mindre arrangement. 

 

Troms/Finnmark 

Økonomi:  

Aktiviteter 2020: Distriktet har hatt mange gode resultater på pointeren i distriktet. Aktive 

medlemmer som også deltar på arrangement i lokale fuglehund klubber.  

Aktiviteter 2021: Pointertreff. 

 

Vestlandet Nord 

Økonomi:  

Aktiviteter 2020: Distriktet har fått to nye elitehunder, det har vært noe prøveaktivitet og 

premieringer. Distriktsmesterskapet og Novembercupen ble gjennomført. 

Aktiviteter 2021: Distriktsmesterskap, November-cup,  

 

 

 

 



Oppsummering av rapportering fra distriktene. 

Pandemien har påvirket aktivitetene i NPK, men det har vært gjennomført mye bra. Hvert 

medlem må delta på arrangementene. Viktig at NPK bidrar og samarbeider med lokale 

fuglehund klubber. Mer bærekraftig at vi samarbeider med de lokale klubbene.  

Ivareta nye pointer eiere med for eksempel en mentorvirksomhet. Kan NPK få til et opplegg 

rundt dette i distriktene? Dette var et punkt som ble diskutert. 

Treffene og Hovedprøven NPK ble diskutert som samlingspunkt for medlemmene i NPK. 

For å være forberedt på fremtidige pandemier bør NPK gjøre en henvendelse til FKF om 

erfaringer med pandemien og felles retningslinjer for fuglehund prøver i forbindelse med 

eks.pandemi. 

 

Tema: Oppnevnelse av komiteer i NPK.  

Det har kommet et forslag fra Oslo/Akershus om å opprette ulike komiteer i NPK. 

Hensikten med forslaget er å samle pointer Norge, for å samarbeide, hjelpe hverandre og 

skape kontakt. Forslaget er også fremmet for å få i gang en diskusjon om veien videre i NPK. 

I stedet for komiteer er det kanskje mer hensiktsmessig å ha kontaktpersoner i styret el. 

NPK,  som kan kontaktes om man trenger hjelp som arrangør av utstilling og jaktprøve. 

Det er opprettet jakt og utstillingsutvalg i NPK. Utvalget består foreløpig av: Marianne 

Sagstad, Eva Solli, Kjetil Aune. 

DR’ene må samarbeide og sees på som ressurser for å samle pointer Norge. En måte å gjøre 

dette på er å gjennomføre flere møter mellom DR’ene på Teams. Eks fast møte i august, 

januar, april (kalibreringsmøter). 

For å komme i gang inviterer Ulf Jørgensen til møte i juni. 

Konklusjon: 

Med tanke på dagens situasjon og behov i NPK er det viktig å ha fokus på DR, samarbeid og 

kontakt. Dette kan bidra til å samle pointer Norge. 

 

Gjennomgang av dagsorden for RS og innkomne saker. 

Sven Tore Kittilsen gikk gjennom dagsorden for RS og innkomne saker.  

 

Distriktskonferansen ble avsluttet ca. klokken 17.00. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


