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   NVK Buskerud 2016 

 

 

 
 

 
 



 

 

Denne årsberetningen tar for seg perioden fra årsmøtet i 2015, som var den 2. desember, og 
frem til årsmøtet 2015, på 7. desember. 
 

Styret 2016 
 
Styret i Norsk Vorstehhundklubb avdeling 
Buskerud har i perioden bestått av 

 Arild Walter Hansen, leder 

 Terje Holmberg, nestleder 

 Signe Karin Hotvedt, sekretær, nett 

 Thomas Svane Jacobsen, kasserer 

 Toril Weum Ekjord, styremedlem 

 Henrik Syvertsen, styremedlem 

 Hilde Juelsen, varamedlem 

Det har i perioden være avholdt seks ordinære 
styremøter. Styret har i tillegg hatt hyppig kontakt på e-post, telefon, på chat og på klubbens 
arrangementer. Styret har i perioden vært forsterket med Wenche Due Hansen som 
materialforvalter, med ansvar for medlemskartoteket og diverse arrangementer. I tillegg har 
Anders Simensrud vært en nøkkelperson på flere av våre arrangementer. 
 
NVK Buskeruds valgkomite: Christoffer Pedersen, Anders Simensrud og Wenche Due Hansen 
(leder). 
 
NVK Buskeruds revisor: Wenche Dyreng. Vararevisor: Karl A. Moe. 
 
Per 4.12.2016 har Buskerud 118 medlemmer. Det er 15 flere enn ved årets inngang.  
 

Aktiviteter i 2016 
På distriktskonferanse/representantskapsmøte i NVK i januar 2016 deltok Arild Walter 
Hansen. I tillegg møtte Anders Simensrud som valgkomiteens kandidat til ny NVK-leder og 
Signe Karin Hotvedt (kun deler av møtet) som varamedlem i hovedstyret. Anders ble valgt 
som ny NVK-leder for et år, og Signe ble valgt som styremedlem/webredaktør for to år. 
 
Klubben har hatt i alt 31 arrangementer for medlemmene i 2016.  
 
Vi har avviklet 2 ordinære medlemsmøter, 1 foredrag, seks kvelder med hund-sau-dressur, 
en todagers apportprøve, 4 fullkombinerte prøver, 2 apportkurs, pluss åpne fellestreninger 
på onsdager og fredager store deler av sesongen.  
 
I tillegg har vi hatt lavlandstreninger på Sando hundesenter og Knivebakken jakthundsenter, 
treningshelg på Hjerkinn, samt kåret distriktsmestre i apport, på høyfjell vinter i Uvdal, på 
lavland i Karlstad og på leirduebanen i Asker. 



 

 

På de aller fleste arrangementer har det vært meget god oppslutning. Apportkursene var 
smekkfulle, treningssamlingene og distriktsmesterskapene ble fort fulltegnet, og sommerens 
store apportprøve på Holleia satte ny rekord.  
 
Men vinteren kom tidlig og den tradisjonelle skogsfuglprøven på Holleia i november måtte 
dessverre avlyses på grunn av mye snø. 
 
Vi valgte også å avlyse den tradisjonelle Familiedagen i juni der klubben vanligvis arrangerer 
distriktsmesterskap apport, av kapasitetsgrunner. Juni måned er så travel at vi tror 
medlemmene aksepterte dette uten vanskeligheter. Vi fikk i hvert fall ikke klager. 
Distriktsmestrene ble i stedet kåret på første prøvedag på Holleia i juli.  
 

Økonomi 
 
Klubben har høy aktivitet og god økonomi takket være 
flinke instruktører, populære kurs og apportprøver, og 
godt besøkt saueaversjonsdressur.   
 
I løpet av året har vi også etablert ordning med Norsk 
Tippings om bidrag via Grasrotandelen. Dette har i 2016 
innbrakt 420,50 kroner.  Styret håper at enda flere 
medlemmer velger oss neste år.  
 
Styret har i 2016 arbeidet for å forbedre de økonomiske 
rutinene med mål om bedre oversikt og tidligere 
regnskapsavslutning. Alle prøver, kurs og større 
aktivitetstiltak skal ha eget delregnskap. Det er opprettet 
flere konti og regnskapet er periodisert.  
Med disse tiltakene har styret fått bedre kontroll over 
status og kontantflyt.  
 
Prøveledere er purret opp for å få til tidligere 
regnskapsavslutning. Ny hovedregel er satt: Bilag skal 
leveres innen 14 dager. I tillegg er innkjøpsrutinene 
forbedret. 
 
 
 
 
 



 

 

Ny klubbhytte og båt 
 
Styret i NVK Buskerud inngikk i sommer 
avtale om å leie speiderhytta til 
KFUK/KFUM Modum for tre år for en 
symbolsk sum.  Speidergruppe skal 
disponere hytta i to helger i året, etter 
nærmere avtale.  
 
I tillegg har vi gjort avtale om å leie et 
større område på ca. 30 mål av 
grunneierne Cathrine Nordahl og Hermann 
Tærud som vi skal brukes som lufte/treningsområde for hunder. 
 
Store deler av ettersommeren/høsten ble brukt til dugnad i 
området ved hytta, blant annet med felling av trær, kløyving av 
ved og oppsetting av gjerde slik at vi kan bruke 
lufte/treningsområde hele året.  Også innvending er det gjort 
mange forbedringer. 
 
Før sommerens apportprøve gikk styret også til innkjøp av en 
robåt og båthenger til bruk på trening og apportprøver. I 
sesongen blir båten liggende på Holleia (Sørlivann) og evt 
flyttet etter behov.  Om vinteren blir båt og henger lagret 
innendørs i Vikersund. 
 
Vi har planer om å bruke hytta utover skogsfuglprøvene, til 
medlemsaktiviteter, kurs og sosiale tilstelninger for 
medlemmene. Styret skal utpeke en egen hytteansvarlig, og 
det skal lages retningslinjer for medlemmenenes bruk/leie av 
hytta og båten. 

 
Instruktører 
 
I vårhalvåret ble det arrangert et apportkurs og et apportprøvekurs for viderekomne, begge i 
Lier. Instruktører var Terje Holmberg, Wenche Due Hansen og Arild Walter Hansen.   
 
Belastningen på instruktørene er stor, og kursene binder opp mye tid. I stedet for å 
arrangere eget dressurkurs og utstillingskurs, satset vi på samarbeid med 
Gordonsetterklubben i Asker/Bærum om det første og NVK Oslo/Akershus om det andre. Vi 
henviste også deltakere til utstillingskurs på Sando. 
 
I mai/juni og august arrangerte klubben i alt 7 mandagskvelder med drive-in 
saueaversjonsdressur. Tiltaket har vist seg meget populært og bidrar til klubbens 
økonomiske ryggrad. Jordene og saueflokken til Jon Sand i Lier er godt egnet til formålet.  
 



 

 

Instruktører har vært Arild Walter Hansen, Karl 
A. Moe, Pål Berge, Sverre Stenersen. Wenche 
Due Hansen har vært køordner og er i gang med 
utdanning som aversjonsdressør, sammen med 
Linn Gareid og Tomas Løvstad. Skrivere har vært 
Marit Egeland og Nina Holmberg.  
 
Vi ligger noe lavere i pris enn andre, og tar ikke 
betalt for gjentatt test. Det ser vi at det trekker 
folk, særlig dem med flere hunder.  
 
instruktørene vi har, og forsøker å legge til rette 
slik at vi kan utdanne flere instruktører. Styret 
ønsker å fortsette med dette som et 
satsingsområde i 2017. 
 
Klubben har per i dag en fase 3-instruktør, Terje 
Holmberg. Wenche og Arild er utdannet Fase 1-
instruktører og ønsker å starte på Fase 2-
utdanning.  
 
Styret ser at det er stor belastning på de instruktørene vi har, og forsøker å legge til rette slik 
at vi kan utdanne flere instruktører. Styret ønsker å fortsette med dette som et 
satsingsområde i 2017. 
 
Vi har i løpet av året hatt flere sponsorer som har bidratt med attraktive gaver og premier til 
våre prøver, slik at vi har kunnet holde det høye aktivitetsnivået.  Se full sponsorliste på 
slutten av årsberetningen. 
 

Distriktsmesterskap vinter  
 
I mars hadde vi en super treningssamling i Uvdal sammen med Oslo/Akershus-gruppa. 
Distriktsmestrene ble kåret blant 36 firbente deltakere. Hovedsetet for samlingen var 
Solheimstulen høyfjellssenter.  

Distriktsmester AK i Buskerud ble SV Miss Molly av Røssmyra til Terje Holmberg, som vartet 
opp med hele 5 fuglearbeider (4 i kvalik og et i finalen). 

I UK ble mesteren den 12 måneder gamle strihåren La-Pippi til Claese Elman. Dagens 
desidert beste søker, ifølge finaledommer Stein Ole Hagen. 

I søndagens vennskapsmatch var det Buskerud-laget som stakk av med den nyoppsatte 
vandrepokalen. På vinnerlaget gikk Miss Molly, La-Pippi, KV Kaisa til Frode Laugerud, SV Fåx 
til Hilde Børdalen, KV Bounty til Thomas Kolbjørnsen og SV Inka av Røssmyra, også hun 
tilhørende Terje. 

 



 

 

  
Distriktsmesterskap 
leirdueskyting  
 
Etter to treningskvelder spesielt arrangert 
for oss på banen til Asker JJF av Ragnhild 
Skaare, var det distriktsmesterskap 14. 
juni. 

 

 
1. Geir Johnny Eriksson 23:25 treff.  

2. Ragnhild Skaare 22:25 treff. 

 
Premiekruset til leirduemesteren har kommet til 
rette. Vi satser på å få satt på navn og dato for de 
to foregående vinnerne.  



 

 

Holleiaprøven  
 
Holleiaprøven har vokst til å bli Norges overlegent største apportprøve. Pøven er inne i sitt 
14 år, og eiere av stadig flere hunderaser ser verdien i apportøvelsen og møter opp til sosial 
kappestrid i Asbjørnsen og Moes rike på Holleia ved Tyrifjorden.  
 
Ny rekord i 2016 med 208 påmeldte og 188 startende. Det er 38 flere enn i 2015. Prøveleder 
var Terje Holmberg. NKK-representant Arild Walter Hansen.  
 
I år ble hele 12 raser av stående fuglehunder premiert. Det er ny rekord, og opp to raser fra i 
fjor. De premierte rasene er: ES, B, GS, IS, P, WK, U, GM, KM, SV, KV og LV. 
 
Stedet var som vanlig leirstedet Sørli i Holleia-skogene i 
Modum. Det gjentatte problemet med ødelagte gjerder 
og sauemøkk over hele området, fikk en ny løsning i år: Vi 
fikk låne vidundermaskinen Geite-Billy som sugde opp 
dritten i effektive glefs i timene før de første 
campinggjestene rullet inn på tunet på Sørli. 
 
Natt til lørdag var det kraftig regnvær, men regnet holdt 
opp i løpet av dagen, og vi kunne nyte sommerkvelden på 
vollen foran hovedhuset i vakkert måneskinn. I løpet av 
kvelden eksploderte aggregatet med den følge at en av de 
frivillige fikk en hørselsskade. Dette blir fulgt opp som en 
erstatningssak. 
 
Prøven er nå blitt så stor at vi sliter litt med logistikken. På 
grunn av at avprøvingen i apportøvelsene tok lenger tid enn beregnet, kom vi litt skjevt ut 
tidsmessig på lørdagen. Premieutdeling og loddtrekning var ikke avviklet før etter at det ble 
mørkt.  
 
Styret har evaluert arrangementet og er i gang med planlegging som skal sikre en mer 
effektiv avvikling neste år slik at tidsplanen kan holdes og det blir mer tid til det sosiale.  
Ordningen med et B-opprop på formiddagen ble godt mottatt av dem som kom på 
dagsvisitt. Styret mener det var såpass vellykket at vi fortsetter med det.  
 

Når det gjelder den øvrige avviklingen, så vurderer vi å sette et tak på 75 AK-hunder per 
prøvedag. Dommerne må bli mer effektive, og arrangeringen av vannapport AK skal 
strammes opp for å få en raskere og smidige avvikling. Styret vil også sørge for en tydeligere 
ansvarsfordeling når det gjelder oppgaver som skal fordeles, og bedre oppfølging av våre 
mange frivillige hjelpere. 
 
Men småproblemer til tross, det ble en svært sosial og hyggelig prøve, ifølge 
tilbakemeldingene. Og premieprosenten var som vanlig høy. Søndag kveld var det en sliten 
dugnadsgjeng som reiste hjem. En lærdom vi kan trekke, er at til tross for en stor og 
arbeidsvillig dugnadsgjeng, så faller for mye arbeid på få personer. Vi må bli enda flinkere til 
å fordele oppgaver, særlig i sluttfasen.  



 

 

 

Vinnere 
Beste hund i eliteapporten ble Anita Drengs KM A-Kira.  

Sverige-bosatte Anita hadde også to andre hunder i 
elitefinalen: KM Fugleskogens Trinny og KM C-Hanna. Hun 
sikret også lagpokalen for KM-laget (som i fjor).  

De andre deltakerne i eliteapporten var SV Alsvinna-Flicka 
til Lene Engdahl og KM A-Nikko til Roar Hansen. Dette er 
erfarne hunder som alle er gjengangere på premielistene.  

Med 30 poeng begge dager ble A-Kira prøvens beste AK-
hund, og uoffisiell "Norgesmester i apport". 

Prøvens beste UK-hund ble GM Gera des Grandes 
Vorachyres til Christian Bakke med 2 x 20 poeng. Christian 
stilte 5 hunder lørdag, og fikk 5 førstepremier. Søndag stilte 
han 3 hunder, og fikk 3 førstepremier. Alle forøvrig av rasen 
Grosser Münsterländer. 

Distriktsmestre apport  
 

 UK: KV Huldremyras Cam Astor til Cato Ellefsen. 

 AK:  KV Hågakollens Skrim – Therese Hansen 

 

Treningshelg på Hjerkinn 
 
Årets treningtur til Dovre 5. – 7. august samlet 14 personer 
til trening av hundene i høyfjellsbiotop i lovlige former med innkvartering på Furuhaugli og 
Svonå vokterbolig.  



 

 

 
Vi går som på en prøve i treningsterrenget til Hjerkinn 
fuglehundklubb ved Viewpoint Snøhetta. I dette avgrensede 
terrenget er det tillatt med organisert trening i siste del av 
båndtvangperioden. Her er det mulighet for å lære av 
erfarne deltakere som gir råd og tips til nybegynnere om 
føring av hund i fjellet.  
 
Dette er ment som et av tiltakene våre for å få flere av våre 
medlemmer til å vise frem hundene sine. Vi har allerede 
planene klare for neste års arrangement, med øket 
overnattingskapasitet. 
 

Fullkombinerte prøver på Holleia 
 

I august/september var det satt opp fire ukedager med 
fullkombinerte skogsfuglprøver, arrangementer som Anders Simensrud har trygg hånd om. 
Den siste dagen var det med felling. 
 
Det holdt til nok en 1. AK fullkombinert for Anders og KV Sør-
Holleias Jazz. SV Quick-Step og Randi Schulze fikk en 2.AK F/K 
skog på Holleia.  

 

Skogsfuglprøven på Holleia 
 

Skogsfuglprøven på Holleia 19.-20. november måtte 
dessverre avlyses på grunn av dyp snø. Anders Simensrud var 
ute i terrengene tidlig i prøveuken, og fant at det ikke ville la 
seg gjøre å gjennomføre prøven på en god måte for 
deltakere, hunder og dommere.  
 
Det er første gang vi har måttet avlyse denne prøven, og 
prøveleder Christina Krekling beklaget overfor de påmeldte som får 75 prosent av 
påmeldingsavgiften refundert. Avlysningen betyr også at 2. utdeling av Terje Dyves 
minnepremie må utsettes til neste år. 
 

Distriktsmestre lavland  
 
Siste helg i november var det distriktsmesterskap, julebord og vennskapsmatch mot 
Vestfold/Telemark på lavland på Norra Trossnäs gård ved Karlstad i Sverige. Terrengene var 
flott, været perfekt og fuglene mange og flygedyktige. Varm lunsj ble servert begge dager, og 
vi var meget godt fornøyd med opplkegget som var tilrettelagt av Anders Due på Kennel 
Kragborg.  
 
 



 

 

Vi var innkvartert i fine hytter på First Camp Karlstad. Et smakelig julebord ble servert på 
Skuteberggården lørdag kveld med premieutdeling og underholdende gjennomgang fra 
dommerne som alle skrøt av veldresserte hunder på høyt nivå. 
 
 

 
Alle de 36 plassene ble raskt reservert, og det var venteliste. På grunn av forfall tett opp mot 
avreise, fikk vi ikke fylt alle plassene. Til slutt var det 15 startende på Buskerud-laget, og 12 
fra Vestfold/Telemark. Dommere var Thomas Eng, Gunnar Gundersen og Ole Foyn.  
Etter en innledende runde med to NVK Buskerud-partier lørdag formiddag, var det A-finale 
og B-finale på ettermiddagen.  
 
Distriktsmestre lavland AK:  

1. KV Kaiser/Lisbet Ottesen 

2. KV Ero / Lisbet Ottesen 

Distriksmester lavland UK:  

1. SV La-Wesla/Toril Weum Ekjord 

2. KV Tullamore / Arild W. Hansen 

Beste ikke-vorsteh: 

1. UK: P Texas / Christoffer Pedersen 

2. AK: P Botnahiet's Eddy / Fredrik 
Axelson 

 

Vennskapsmatch lavland 
Søndagen var det vennskapsmatch mot Vestfold/Telemark-gruppa. Tre tidligere år har 
Vestfold vunnet, men nå var det vår tur: Buskerud seiret med 75 mot 57 poeng etter en 
runde med 10 minutters slipp etter NM lag-regler. 
 
På Buskerud-laget gikk: KV Kaiser, KV Ero, KV Kaisa, SV Kattaviks Blixen, SV La-Wesla og SV 
Miss Inka av Røssmyra. Dagens beste hund var Ero, men ser vi bort fra poengtrekk pga 
regelbrudd, var beste hund Blixen. 



 

 

 

Årets hunder 2016 i Buskerud 
Årets hunder blir utpekt på bakgrunn av premier oppnådd på NVC/jaktprøver.  Disse blir 
feiret på årsmøtet i NVK Buskerud i desember.  

 AK: KV Sør-Holleias Jazz - Belinda Aasberg og Anders Simensrud 

 UK: SV Vretstugans X-Prinz -  Nils Bjørdal 

Årets utstillingshund 
Styret har besluttet å opprette en egen premiering for årets beste 
utstillingshund. I 2016 går prisen til: 

 NUCH SUCH FIUCH NJV14 SEJV14 SEV14 HEV15 SV Pitkän 

SR Fåx - Hilde Børdalen 

 

Nye champions 

 NUCH SUCH FIUCH NJV14 SEJV14 SEV14 HEV15 SV Pitkäns 

Sr Fåx - Hilde Børdalen 

 NUCH SV Kattaviks Blixen - Signe Karin Hotvedt 

NVC 
KV Jazz ledet NVC mot slutten, men endte som nummer 2 etter Speldragets Golddigger. God 
sportsånd gjorde at Anders ga Golddiggers eier skyss til Haugesund, og der sikret 
Golddigger/Randi Schulze det forspranget som skulle til.  Jazz er en fenomenalt allsidig hund, 
og sikret seg i år premie i 6 prøvegrener. I allsidighet slo han Golddigger som tok premie i 5 
grener. 
 

Årets ildsjeler 
Det er mange ildsjeler og frivillige som gjør en uvurderlig innsats i klubben vår. Uten deres 
innsats hadde det ikke vært mulig å ha et så allsidig aktivitetstilbud til medlemmene. Styret 
vil derfor honorere den frivillige innsatsen i klubben på årsmøtet. I 2016 går prisen til …. 
(fylles inn her etter årsmøtet). 
 

Elitehunder 

Mange vorstehhunder fra Buskerud har vist godt igjen på premielistene i år. Disse har 
oppnåd topplassertinger for første gang i løpet av 2016: 
 

Nye med 1.UK:  
SV Vretstugans X-Prinz – eier Nils Bjørdal, fører Lars Østlie 
KV Ero – Lisbet Ottesen 

KV Bergjordets IJO Pippi – Per Håvard Siljan Hjukse 

 

 



 

 

Nye med 1. AK: 
SV Pitkäns Fåx – Hilde Børdalen (1.EKL) 
SV Kattaviks Blixen – Signe Karin Hotvedt 
KV Vessinglias Sofi – Hans Petter Blokkum 

Nye med 1. VK: 
KV Rampens Lucky Lilly – Kyrre Gulhaugen (1. VK m/CK) 
KV Vessinglias Sofi – Hans Petter Blokkum (1. VK m/CK) 
 

NM 
KV Haugtun's Ffb Shock - Lisbet Ottesen -  bronse NM 
høyfjell Andøya 17.03.2016 

VM og Middelhavs cup 
KV Haugtun's Ffb Shock - Lisbet Ottesen – "Tre bon" og 
"Bon" i Middelhavs Cup i Danmark 18. og 19.oktober. 

 

 

 

Våre premierte hunder 
 
SV Vretstugans X-Prinz – eier Nils Bjørdal – ført av Lars Østlie  

1.UK vinter - Våvatn 10.04.2016 

1.UK vinter - Meråkerprøven 15.04.2016 

1.UK vinter - Meråkerprøven 17.04.2016 

1.UK vinter - Saltfjellprøven 22.04.2016 

1.UK vinter + Prøvens beste unghund - 
Saltfjellprøven 24.04.2016 

3.AK Holleia 23.07.2016 – e/f Nils Bjørdal 

 

KV Høgdalias Ens Bounty - Thomas Kolbjørnsen 

2.UK vinter - Rolf Sevendals Minneløp 22.04.2016 

2.UK vinter - Rolf Sevendals Minneløp 24.04.2016 

 



 

 

KV Vessinglias C Sofi - Hans Petter Blokkum 

1.AK vinter Hovden 06.03.2016 

1.VK m/CK vinter Rjukan 18.03.2016 

3.AK vinter Rjukan 20.03.2016 

3.AK apport Holleia 24.07.2016 

3.AK apport Holleia 23.07.2016  

 

 

KV Sør-Holleias Btf Jazz  - Belinda Aasberg og Anders Simensrud 

2.AK vinter Dovreprøven 16.04.2016 - fører Frode Aasberg 

2.AK apport Holleia 23.08.2016 - Belinda  

3.AK høyfjell høst Raggsteindalen 20.08.2016 - Anders  

1.VK kvalik NM Skog Kongsberg 26.08.2016 - Belinda 

1.AK høyfjell høst Rjukan 03.09.2016 - Anders  

1.AK fullkomb. skog Holleia, 20.09.2016 - Anders  
1.AK fullkomb. skog Stange, 25.09.2016 - Anders  

2.AK lavland Forus, 04.11.2016 - Anders  

 

 

KV Haugtun's Ffb Shock - Lisbet Ottesen 

Bronse NM vinter høyfjell Andøya 17.03.2016 
3. VK Kvalik vinter Storlidalen 22.04.2016 

1.VK kval.  Høyfjell høst Raggsteindalen 19.08.2016  

 

 

 

 

KV Haugtun's Enja - Lisbet Ottesen 

1.VK m/ CK vinter Geiloprøven 08.04.2016  



 

 

KV Ero - Lisbet Ottesen  

1.UK vinter Geiloprøven 10.04.2016 - Lisbet 

2.UK vinter i Storlidalen - 16.04.2016 – Lisbet 

2.UK vinter i Storlidalen - 17.04.2016 - Lisbet 

3.UK vinter  Storlidalen 22.04.2016 – f. Geir Sve 

2. AK lavland Østfold I 09.10.2016 - Lisbet  

3. AK lavland Vestfold I 01.10.2016 - Lisbet  

3. AK lavland  Vestfold I 02.10.2016 – Lisbet 

2.AK skog Trondheim 30.08.2016 - Lisbet  

 

KV Kaiser - Lisbet Ottesen og Geir Sve 

3.AK lavland Vestfold 01.10.2016   

 

 

 

  

 

 

KV Rampen's Plc Lucky Lilly - Kyrre 

Gulhaugen 

2.VK kvalik vinter Filefjellprøven 01.04.2016 

4.VK kvalik vinter  Geiloprøven 08.04.2016 

1.VK lavland Vestfold 22.10.2016  

3.VK lavland Vestfold 21.10.2016  

 

KV Bergjordets IJO Pippi – Per Håvard Siljan Hjukse 

2.UK vinter Rjukan 03.04.2016  
3.UK vinter Rjukan 04.04.2016  

1.UK apport Presteseter 25.06.2016  

1. UK høyfjell høst Beitostølen 20.08.2016  

 

 

 



 

 

SV Pitkäns Sr Fåx - Hilde Børdalen  

3.AK vinter - Rolf Sevendals Minneløp 23.04.2016 

1.AK apport Buhol 14.06.2016  

2.AK apport Brevig 12.06.2016  

1.AK apport Holleia 23.07.2016  

1.AK apport Holleia 24.07.2016  

1. ÖKL lavland Långtora 07.10.2016  

2. EKL lavland Långtora 09.10.2016   

2. AK lavland Hamar 14.10.2016   

3.AK skog Presteseter 20.08.2016  

2.AK skog Østmarkaprøven 22.08.2016  

2.AK skog Kongsberg, 31.08.2016  

BIM - Randsfjord fuglehundklubb, Hadeland 05.05.2016  

BIR, 2. BIS - Østfold Fuglehundklubb, Sarpsborg 22.05.2016  

BIM, cert og CACIB, Vänersborg 11.06.2016 

BIR, 3.BIS, Båstad 06.08.2016 

 

KV Rypesteggens Aoa Nero - Wenche Due Hansen og Arild Walter 
Hansen  

1.AK apport Presteseter 25.06.2016 - 30p 

1.AK apport Presteseter 26.06.2016 - 30p 

1.AK Holleia 23.07.2016  

1.AK Åstjern 30.07.2016   

1.AK Åstjern 31.07.2016   

2.AK lavland Vestfold 01.10.2016  

2.AK lavland Vestfold 02.10.2016  

 

KV Alphäxans Metallica – Wenche Due Hansen og Arild Walter 
Hansen  

 1. AK apport Brevig  04.06.2016 - 30p 

1. AK apport Presteseter 25.05.2016 - 30p 

2. AK apport Presteseter 26.06.2016  

1. AK apport Åstjern 30.07.2016  

1. AK apport Åstjern 31.07.2016 



 

 

KV Vessinglias C Rigel – Wenche Dyreng 

3.AK apport Buhol 15.06.2016  

1.AK apport Presteseter 25.06.2016  

 

SV Willoch av Røssmya – Linn Holmberg 

1.UK apport Holleia 23.05.2016  

 

SV Miss Molly av Røssmyra – Nina og Terje 
Holmberg 

1.AK apport Holleia 23.07.2016  

 

SV Miss Inka av Røssmyra – Nina og Terje Holmberg 

1.UK apport Holleia 23.07.2016  

1.UK apport Bekkhus 11.06.2016  

1.UK apport Presteseter 25.06.2016  

 

SV Kattaviks Blixen -- Signe Karin Hotvedt 

 1.AK apport Åstjern 16.05.2016 - ført av Wenche Due 
Hansen 

1.AK apport Buhol 16.06.2016  

2.AK apport Holleia 23.07.2016  

1. AK apport Holleia 24.06.2016  

1.AK apport Åstjern 30.07.2016  

1. AK lavland Vestfold I 2.10.2017 

 

 

SV La-Wesla Caliber – Toril Weum Ekjord 

3.UK apport Buhol 16.06.2016 - Toril Ekjord Weum 

3.UK apport Holleia 23.07.2016  

1.UK apport Holleia 24.07.2016  

2.UK lavland Østfold 09.10.2016  

3. UK Østfold 08.10.2016  

 

 



 

 

SV Hellas Uno – Hilde og Reidar Børdalen 

1.AK apport Holleia 23.07.2016 - Reidar Børdalen 

 

KV Hågakollens Skrim – Therese 
Hansen 

1.AK apport Holleia 23.07.2016 - 30 p 

1.AK apport Holleia 24.07.2016  

1.AK lavland Vestfold 1, 02.10.2016 – f. Thomas 
Svane Jacobsen 

Cert, Sando, Buskerud JFF 29.05.2016  

Cert, Nøtterøy, VFK 26.06.2016  

 

SV Rappjordets Irene Huss (Wilma)– Henrik 
Syvertsen 

1.AK apport Holleia 23.07.2016  

1.AK apport Holleia 24.07.2016 

 

SV Tareskogens Tang - Jørgen Løvstad 

2.AK apport Holleia 23.07.2016  

 

SV Kattaviks Bark –Tomas Løvstad 

 3.AK apport Holleia 23.07.2016  

 

KV Haugtuns Bono – Karl A. Moe 

3.AK apport Holleia 23.07.2016 - ført av Belinda Aasberg 

1.AK apport Holleia 24.07.2016 - ført av Belinda Aasberg 

 

SV Multe Krem av Røssmyra – Hilde Juelsen 

1.UK apport Holleia 23.07.2016  

1.UK apport Holleia 24.07.2016  

 

KV Huldremyras Cam Astor – Cato Ellefsen 

1.UK apport Holleia 23.07.2016 - 20p 

 



 

 

KV Jazzamarken’s Silva (Embla) - Arne 
Selvaag 

1.EKL lavland Alingsås Sverige 26.11.2016  

2.EKL lavland Alingsås 27.11.2016  

 

KV Norrbaggens M'Tyr – Arne Selvaag 

2.UK lavland Østfold 16.10.2016  

BIR, 2BIG utstilling Hattfjelldal 29.05.2016  

 

KV Norrbaggens S'Odin – Arne Selvaag 

3.ÖKL lavland Alingsås Sverige 26.11.2016  

 

KV Norrbaggens  L'Sol – Arne Selvaag 

2.AK lavland Østfold 16.10.2016  

 

 

NVK Buskerud ønsker å takke våre trofaste sponsorer: 
 

                                                                                                                

 

 

 

 

Prof.Dog som har levert premiesekker med hundefor til våre prøver og arrangementer 

 

                                                                                                                       

Gustavsen AS – for sponsorstøtte, sparkesykkel  + utfreste skilt til årets UK/AK-hunder felt. 

                                                                                                                                
Halita jakt – gavekort villsvinjakt 

 

 

 



 

 

 

Sando Hundesenter – gavekort fuglehundtrening 
 

   
 
Knivebakken Jakthundsenter – gavekort fuglehundtrening  
 

 

Pets/Zoosenteret på Krokstadsenteret, mellom Drammen og Hokksund – hundeutstyr og 
jaktklær  
 

 
Felleskjøpet Vikersund – hundeutstyr 

 
Magasinet.no – utstyr til jakt og tur 
 

 


