
Styremøte NVK Buskerud 06/2015 

Torsdag 6. august 2015 kl 19.00 – 22.10. 

På jobben til Anders, Jernbaneverket, Strømsø Torg 1, Drammen 

Tilstede: Arild, Terje, Christoffer, Signe + Anders og Wenche 

Forfall: Toril, Belinda.  

1. Godkjenning Referat/innkalling. 

2. Evaluering Holleia.  

Hovedkonklusjon: Rekorddeltakelse. Nesten 170 startende. Velsmurt apparat som trenger litt 

trimming for å kunne betjene den meget store deltakelsen. Største problem var organiseringen, og 

det ble en del unødvendig ventetid ved AK-vann pga vansker med nummerering av fuglene. Gikk mye 

bedre søndag. Søk og spor gikk bra.  

Ingen formelle klager, men litt krøll som ble ordnet på stedet.  Alle dommere vi engasjerer må være i 

stand til å trekke spor. Det bør være en viss rullering av dommere. 

Arild og Wenche hadde kjempejobben med innkjøp. Det tok veldig mye tid og arbeid. Wenche lager 

oppdatert innkjøpsliste til neste år. Vi må lage kundekonto på Roma brusfabrikk for å få lavere pris og 

faktura. 

Før prøven startet måtte det vaskes i nesten hele 1. etasje i hovedhuset fordi det var kommet sauer 

inn. Ute var det også mye sauedritt på campingområdet. Wenche gjorde en kjempeinnsats, men det 

ble for mye. Hun tar kontakt med utleier og klager på rengjøring, gjerde + ødelagt aggregat. Frode 

Aasberg er villig til å reparere. Solid sauegjerde må opp. 

Dugnad: Vi trenger flere folk, særlig til sluttrydding. Nå ble det veldig mye på noen få 

styremedlemmer og prøveledelse. Vi bør ha ryddegjeng på minst 6 personer ekstra. 

Organisering av prøven: Det ble surr med listene på lørdag. Datoene/partidelingen var forvekslet, og 

det tok tid å rydde opp i. Klargjøring av fugl på vannapport tok også for mye tid. Vi trenger en myndig 

person som kan ordne køen på vannapporten underveis (alltid 2 klar på vent), og kjøper inn baljer, 

klistrelapper og vannfast tusj til neste år.  Alle fugler til vann skal merkes med nummer. Legges i 

baljer, en balje per partiliste. Max 20 pr liste. KØLAPPER. Brussalg fra bil under øvelsene, unger hjelpe 

med salg? 

Søndag: Premier og rangering burde vært klar tidligere søndag, slik at beste hunder kan bli kåres, 

fotograferes og få med seg premier før de drar. Sentrale folk må komme tidligere tilbake på søndag, 

dvs de må ut tidlig. Arild bør ta vannapport søndag. Fotoplass planlegges med ProfDog banner. 

Hovedsponsor må levere capser til funksjonærer, klistremerker og banner. 

Valget med dagparkering ved bommen var vellykket. Må gjentas. 

Neste år kan vi åpne for at folk som ikke overnatter, og som har med egen fugl, kan få komme kl. 11 

(eller 12). Eget opprop for de nyankomne da. Oppmøtetidspunkt blir valgfritt, men de må gi beskjed 

(?). 

I UK er det et mål å la alle få begge øvelser. Anders foreslår å la eierne selv få velge å starte på den 

avgjørelsen de er sikrest på. 



Loddpremier må vises fram på bord ute før loddsalget starter. Småpremier må samles. I år tok det 

altfor lang tid. Raskere og mer velordnet trekking/utdeling. Loddpinner må sorteres slik at usolgte 

lodd ikke kan trekkes. Vi må sortere pinner og brikker på et styremøte i vinter. 50 kroner er en bedre 

pris.  

Klubben trenger å kjøpe en skaptilhenger hvor vi kan lagre utstyr. Tilbud innhentes. 

Neste års Holleia-prøve: 23.-24. juli 2016. Anders bestiller Sørli + søker til NKK.  Prøveleder neste år: 

Belinda. (Men vil ikke ha ansvar for premieutdeling neste år.) 

Arrangementskomiteen betaler for egne hunder, men får dekket viltavgift + overnatting/mat. Alle 

inviterte hjelpere får også dekket overnatting og mat. 

3. Holleia-fatet. Avklaring og nye regler. Se epost fra Lisbeth Reiersen. 

Lisbeth Reiersen har etterlyst tydeligere regler for Holleia-fatet. Forvirringen oppsto da det ble uklart 

om hun hadde det 10. napp i fatets 1. runde, eller det 1. nappet i ny runde. Styret klargjør at 2015-

vinneren har siste nappet i fatets første 10-årige vandring. Jan Fredrik Karlson har vunnet det flest 

ganger og får fatet til odel og eie  neste år, men har allerede varslet at han da setter det opp på ny. 

Han har satt regelen: Første fører med 3 napp, får fatet til odel og eie. 

Arild skriver til Lisbeth og beklager at feilinformasjon ble gitt om når den første runden er over. 

Vandringstiden er fra 2006-2015 (10 år, 10 vinnere) 

Nye statutter:  

Start juli 2016: Vandrefatet går til prøvens beste AK-hund, oppsummert etter 2 prøvedager. Ved 

poenglikhet, avgjør evt ulik premiegrad. Ved likhet også her, avgjør rangering i eliteapporten. Først 

ved premie- og poenglikhet på de 2 beste hundene, hvor ingen av hundene har deltatt i 

eliteapporten, avgjør alder. Vinneren får fatet gravert og beholder det i ett år. Første fører med 3 

napp får fatet til oden og eie. 

Enstemmig vedtatt. 

4. Økonomi. Christoffer. 

Christoffer har fortsatt ikke fått tilgang til bankkonto. Nytt forsøk.  

Vi har 3 hovedinntektskilder: Overskudd kurs, Overskudd hund-sau, overskudd Holleia. Christoffer 

lager et regnskap for Holleia, Arild lager for hund-sau (hittil 27 000), Wenche for kursene. Tas opp på 

neste styremøte. 

5. Instruktør-utdanning Fase 2 høst 2015 + 2016.  

Kompendiet er bestilt. Mulig samarbeid GS. Terje presenterer opplegg på neste møte 

6. Evaluering Sando Ny på jaktprøve. 

12 deltakere. Vellykket. Bra teoridel, fint på felt, men for lite flyvedyktig fugl. Vurderer å holde et evt 

kurs neste år/om 2 år lenger ut i august. 

7. Andre aktiviteter høst 2015. 

NVK Buskerud arrangerer fuglehundtrening på Knivebakken onsdag12. og torsdag 13. kl. 18-20 på 

rapphøns og duer. Kroner 200/hund/dag. Max 10 deltakere. Påmelding til Wenche.  



8. Førstehjelpskurs.  

Dyrlegen Wenche har snakket med kan ikke, har ikke fått napp hos noen andre ennå.  Sjekker andre 

muligheter. Mulig på medlemsmøte i vinter. Utsettes. 

9. DM-lavland Sverige 20.-22. nov.  

NVK Vestfold/Telemark blir også med oss. Arild tar kontakt med Willy for å få detaljer om priser og 

overnatting. Vi tar tidlig påmelding.  Signe skriver når tallene er klare. 

10. Fullkombinerte prøver.  

Anders har full kontroll. Har noen påmeldinger. Trenger ikke blæst. Arild dømmer apport.  

11. Skogsfuglprøven. 

Prøveleder: Christina. Viktig at kritikker blir innsendt i rett tid. 

12. Fuglehunden. 

 Arild skriver neste. Klubbfrist: 1/10. Resultater høst + kommende aktiviteter DM, årsmøte. Neste 

etter det: Terje. 

13. Evt. 

Medlemsmøte i Oslo med Kallis' visjonsplakat. Tirsdag 18. august passer for flere. Arild tar kontakt 

med Bente Øfjord. Deretter må det annaonseres på FB og vorsteh.no. 

Neste styremøte tirsdag 29. sept kl. 19 hos Signe. 

Ref Signe 


