
 

 

 

 

REFERAT DISTRIKTSKONFERANSE 

Gardermoen 07.05.22 

 

 

Rune Hoholm ønsket velkommen til Distriktskonferansen 2022. 

Presentasjonsrunde av de som var tilstede. 

 

Til stede: 

Fra styret: Rune Hoholm, Ulf Jørgensen, Andreas Borcherding, Frank Karlsen, Ingrid Rein og 

Morten Lorentzen. 

DR: Rune Urke, Steffen Trones, Wanja Andersen, Terje Bråten, Jan- Ole Pedersen, Tone 

Kanestrøm, Kjetil Kirkhus, Gunnar Gundersen og Johnny Andersen. 

Fra AR: Isa Merethe Sørli. 

Eva Sollie, Torild Aunan, Anne Grethe Hafslia. 

 

 

Rapportering fra hvert distrikt. 

Buskerud/Vestfold 

Økonomi: ca. 17 000 kr på konto 

Aktiviteter 2021: Sommertreff på Sando. Julemøte ble avlyst pga. korona. Har 3 mentorer i 

distriktet. Flere premierte hunder i distriktet. 

Aktiviteter 2022: Medlemsmøte i februar., Sommertreff på Sando, Østlandsmesterskapet i 

samarbeid med distrikt O/A og Hed/Opp. 

 



Oslo/Akershus 

Økonomi: Har god økonomi i distriktet. 

Aktiviteter 2021: Dressurkurs, apportkurs, Duecup, Østlandsmesterskapet på Helgøya, 

medlemsmøter. 

Flere premierte hunder i distriktet. 

Aktiviteter 2022: Få mer struktur på arbeidsgruppa. Apportkurs, apportprøvekurs, 

dressurkurs, Østlandsmesterskapet i samarbeid med distrikt Hed/Opp og Bu/Ve, Duecup, 

treningssamling i Danmark, samarbeide med distriktene rundt Oslo/Akershus.  

 

Østfold 

Distriktsrepresentanten fra Østfold var ikke til stede. 

 

Hedmark/Oppland 

Økonomi: ca. 37 000 kr på konto. 

Aktiviteter 2021: Østlandsmesterskapet, har 5 mentorer i distriktet. 

Aktiviteter 2022: Østlandsmesterskapet, treningssamling i Vinjevegen (allerede avholdt), 

Midtnorsk pointertreff, årsmøte, Duecup hos Trond Olsen. Samarbeider med Hed/Opp 

fuglehundklubb om aktiviteter.  

 

Trøndelag 

Økonomi: ca.24 000 på konto. 

Aktiviteter 2021: Klubbmesterskap, Midtnorsk Pointertreff på Stiklestad. Flere elitehunder i 

distriktet. Rekruteringsgruppa og aktivitetsgruppa i sør er aktive. Distriktet var også arrangør 

av NM Skog. 

Aktiviteter 2022: Midtnorsk Pointertreff på Hageseter. Avesjons dressur på rein, skyting på 

bane, treningssamling med apport. 

 

Nordland 

Økonomi: Det foreligger ikke noe regnskap for distriktet. 

Aktiviteter 2021: Har flere lovende unghunder i distriktet. 

Aktiviteter 2022: Jobbe med rekrutering og fange opp de nye medlemmene i distriktet. Ha 

treningshelg med apport. 

 



Agder/Telemark 

Økonomi: Ca. 28 000 kr på konto. 

Aktiviteter 2021: Treningssamling på Bjåen, Sørnorsk Pointertreff på Bjåen med 18 

påmeldte. Distriktet fikk tre nye VK hunder. Flere premieringer på pointere i distriktet, flere 

lovende unghunder og en elitehund. 

Aktiviteter 2022: Treningssamling på Bjåen (allerede avholdt). Sørnorsk Pointertreff på Bjåen 

i samarbeid med distrikt Vestlandet sør. 

 

Vestlandet Sør 

Økonomi: Ca. 24 000 kr på konto.  

Aktiviteter 2021: Sørnorsk pointertreff på Bjåen. Begrenset aktivitet pga. korona. Det har 

vært en god vintersesong for distriktet. Distriktet må jobbe med rekrutering.  

Aktiviteter 2022: Sørnorsk pointertreff på Bjåen i samarbeid med Agder/Telemark.. Invitere 

nye medlemmer til å være med på sosialt arrangement på «pointerhytte» i forbindelse med 

en jaktprøve. 

 

Troms/Finnmark 

Økonomi: Har litt i kassen som kan brukes til rekvisitter. 

Aktiviteter 2021: Nordnorsk Pointertreff hadde rekord mange påmeldte. Har jobbet med 

mentorfaktoren og heie på innsats og teamfølelsen i distriktet. Har fire mentorer i distriktet. 

Har jobbet med å få oppdrettere på banen. Mange gode resultater og mange lovende 

unghunder i distriktet. Flere damer har stilt på prøver med gode resultater. 

Aktiviteter 2022: Nordnorsk Pointertreff. 

 

Vestlandet Nord 

Økonomi: kr. 7800 på konto. 

Aktiviteter 2021: Distriktsmesterskap og pointercup. Har noen pointere som utmerker seg i 

distriktet. 

Aktiviteter 2022: Distriktsmesterskapet ble avlyst pga. dårlig vær. Skal arrangere prøve i 

november. 

 

 

 



Oppsummering av rapportering fra distriktene. 

Det er mange lovende pointere i Norge. Viktig å vise frem pointeren og promotere pointeren 

på ulike arrangement. Det jobbes godt ute i distriktene. Viktig å heie på hverandre og glede 

seg over andres fremgang. 

 

Gjennomgang av dagsorden for RS og innkomne saker. 

Rune Hoholm gikk gjennom dagsorden for RS og innkomne saker. DR’ene diskuterte de 

innkomne sakene. 

 

Utvikling av sidene våre i bladet Fuglehunden v/Toril. 

Toril Aunan informerte om hvordan bladet Fuglehunden er bygd opp. En felles del og en del 

med klubbstoff. Eierklubbene har 7 sider klubbstoff i hver utgivelse. Bladet skal ha nytteverdi 

for erfarne og ny fuglehund eiere. Det er ikke lov å nevne reklame i klubbstoffet. 

Hva skal sidene til NPK inneholde: 

• Historier 

• Resultater 

• Annonser av aktivitetene i NPK 

• Referat fra aktivitetene i NPK 

• Styret, AR, DR’ene og medlemmene skal produsere stoff til bladet. 

NPK må også synes på fellessidene i Fuglehunden. 

 

Avlsrådets arbeid og hjemmesiden. 

Isa Merethe Sørli informerte om hvordan avlsrådet jobber. AR er rådgivende organ for styret 

og medlemmene. AR jobber ut fra RAS. AR har ansvar for valpelista, Datahound, elitehunder, 

avlshunder, laguttak, statistikk, årets hunder og Wassberg prisen. AR har møte ca. en gang i 

måneden, møtereferat ligger ut på nett.  

Isa er kontaktperson i forhold til Datahound. Når det oppdages feil i Datahound, ta kontakt 

med Isa. 

Eier er selv ansvarlig for å melde inn resultater til Pointercup, årets pointer og elitehunder. 

 

Eventuelt, aktuelle saker. 

DR’ene har ansvar for å dele ut hedersbevisninger på arrangement, medlemsmøter. 

 



Distriktskonferansen ble avsluttet ca. klokken 17.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


