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Ved årets utgang hadde NVK Buskerud 124 medlemmer, og 101 hovedmedlemmer. Det er første 

gang vi har passert 100 hovedmedlemmer. Vi sliter en del med å beholde medlemmer, som til tross 

for at de er aktive på klubbens arrangementer, ikke har betalt medlemskap i 2017.  

i har gjennom hele året holdt et meget høyt aktivitetsnivå, kanskje i høyeste laget. Styret er bekymret 

for at nøkkelpersoner skal gå lei, og oppfordrer flere medlemmer til å være med og trekke lasset i en 

aktiv klubb med god stemning og fint samarbeid.  

Vi har som internt mål i klubben å følge NVKs visjonsplakat hvor vi behandler hverandre med respekt, 

hygger oss sammen og deler kunnskap. Det mener styret at vi har klart i 2017. Styret har ikke 

registrert noen alvorlige konflikter innad i klubben i 2017, og det er vi glade for og stolte av. 

Dette har vært styret i 2017: 

 Leder Arild Walter Hansen 

 Nestleder Henrik Syvertsen 

 Sekretær Signe Karin Hotvedt 

 Styremedlem Toril Weum Ekjord 

 Styremedlem Frode Laugerud 

 Varamedlem Linn Gareid 

 Styret har hele perioden hatt bistand av materialforvalter og kartotekfører Wenche Due 

Hansen 

Styret har hatt 5 formelle styremøter, og har i tillegg løpende kontakt i en lukket Facebook-gruppe, 

på e-post, telefon og i mindre arbeidsgrupper.  

I denne løpende kontakten gjøres mye av planlegging, daglig drift og iverksettelse av ulike aktiviteter 

i lokallaget. 

Heder på årsmøtet 2016 

 Årets UK-hund: SV Vretstugans X-Prinz – Nils Bjørdal 

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

 Årets utstillingshund: NUC H SUCH FIUCH NJV14 SEJV14 SEV14 HEV15 SV Pitkän Sr Fåx – 
Hilde Børdalen 

 Distriktsmester UK apport: KV Cam Astor – Cato Ellefsen 

 Distriktsmester AK apport: KV Hågakollens Skrim – Therese Hansen 

 Distriktsmester UK vinter: SV La-Pippi – Claese Ellmann 

 Distriktsmester AK vinter: SV Miss Molly av Røssmyra – Terje Holmberg 

 Distriktsmester UK lavland: SV La-Wesla – Toril Weum Ekjord 

 Distriktsmester AK lavland: KV Kaiser – Lisbet Ottesen 

 Distrktsmester leirdueskyting: Geir-Johnny Eriksson 

Årets ildsjeler: 

 Åse og Sverre Stenersen 

 Ole Kristian Hesthagen 

 Wenche Due Hansen 

 



Medlemskontakt 

Utad til medlemmene kommuniserer vi på 

distriktssidene på Vorsteh.no, vår Facebook-gruppe, 

og via e-post til medlemmene.  

Facebook-siden vår har passert 600 følgere, og er vår 

hovedkanal ut til medlemmer og potensielle 

medlemmer. Der deler vi alle artikler som publiseres i 

Buskerud-kategorien på vorsteh.no. 

Økonomi 

Økonomien i klubben er også solid, noe som har 

muliggjort leie av klubbhytte og investeringer i nytt utstyr.  

Det er blant annet kjøpt inn utstyr og materiell til NVK-hytta for nesten 18 000 kroner. Dette 

omfatter blant annet nytt gjerde, madrasser, gardiner og inventar.  

Regnskapsåret for NVK Buskerud går fra 1. november til 31. oktober. NVK 

Buskerud hadde per 31. oktober 2017 tilgjengelig midler på kroner 90 019. På 

samme tid har NVK Buskerud kortsiktig gjeld på kroner 19 000. Årsresultatet 

for regnskapsåret 2016/2017 viser et overskudd på kroner 56 870. For 

ytterligere informasjon viser vi ti regnskap og revisjonsberetning.  

Bli grasrotgiver 

NVK Buskerud har i regnskapsåret fått ubetalt kroner 591 fra Norsk Tipping 

fra Grasrotandelen. Vi oppfordrer våre medlemmer til å registrere seg som 

grasrotgiver for Norsk Vorstehhundklubb Buskerud. Dette kan gjøres ved alle 

spillesteder, eller ved å sende SMS "Grasrotandelen 913527127" til 2020. 

Sponsorer 

Gustavsen AS ved Trond Gustavsen har i flere år nå vært NVK Buskeruds 

hovedsponsor.  

I tillegg fikk vi høsten 2017 nok en hovedsponsor, nemlig Hills hundefor, en 

avtale som Anders Simensrud fikk i land med Pets/Zoomarkedet på 

Krokstadsenteret/Pets på Liertoppen. 

I tillegg har klubben fått fine premier til prøvene våre fra Halita jakt 

(villsvinjakt), hundetrening på Sando hundesenter og Knivebakken 

Jakthundsenter, samt diverse hundeutstyr fra Felleskjøpet, og rabatt på 

premier fra Magasinet. 

I tillegg har flere privatpersoner donert fint tur/jakt/hundeutstyr og kniver til 

klubben. 

 

 

http://vorsteh.no/kategori/distrikter/buskerud/
https://www.facebook.com/search/top/?q=norsk%20vorstehhundklubb%20buskerud


Medlemsmøter 

Året 2017 startet med medlemsmøte 25. januar på Røde Kors-huset i Lier. Tema var saker som skulle 

opp på årets Distriktskonferanse og representantskapsmøte i NVK i februar.  

Deretter var det lynkurs i hundemassasje ved Linn Gareid, noe som var populært hos medlemmene.  

DM vinter i Uvdal 

3. til 5. mars var det treningssamling og distriktsmesterskap vinter i Uvdal, i samarbeid med 

Oslo/Akershus-gruppa.  

Vi fikk låne flotte terrenger innerst i Jønndalen av Elisabeth Flaata, Gunnar Gundersen og Ole Foyn. 

De to sistnevnte bisto, i tillegg til Bjørn Størkersen, som instruktører og dommere.  

Etter frokost lørdag morgen gikk vi ut i terrenget i tre partier. Været var ganske krevende med vind, 

snø i lufta og vanskelig fugl. De fleste lettet et godt stykke foran partiene. Etter at vi møttes til lunsj, 

ble finalepartiene for de to distriktene klare. Resten av deltakerne fikk fortsette treningen.  

 

 Distriktsmester AK ble KV Skåtfjellets Saga/Leif Ottesen 

 Vi klarte dessverre ikke å kåre en klubbmester UK. 

Det ble en fin samling med både erfarne og ferske medlemmer, selv om de erfarne medlemmene var 

i flertall. Vi håper å se flere ferske fjes neste år på dette arrangementet som er svært inkluderende og 

lærerikt. Vi anser at arrangementet også i 2017 ble meget vellykket, med hyggelig samvær, mange 

erfaringer, samt nydelig mat og innkvartering på fargerike Solheimstulen høyfjellssenter. 



Stevneleder Bjørn Størkersen sørget som vanlig for trivelig stemning på lørdagskvelden med lotteri, 

auksjon og kaste-på-stikka-konkurranse, hvor Gunnar Gundersen gikk seirende ut. 

Vinner av vennskapsmatchen mot Oslo/Akershus 2017 ble ikke kåret i år på grunn av manglende 

fuglearbeid i søndagens finale-oppgjør. Pokalen er derfor plassert på "lager" inntil vi skriver mars 

2018. 

Populære kurs 

I mars startet vårt populære apportkurs, og det ble som vanlig 

raskt fulltegnet. 14 deltakere.  

Mange hundeeiere vil lære av mesterapportørene Wenche 

Due Hansen, Arild Walter Hansen og Terje Holmberg. 

I mai planla vi sporkurs på Holleia, men dette måtte dessverre 

utsettes. Styret planlegger nytt sporkurs våren 2018. 

Over en helg i mai ble det for første gang arrangert helgekurs 

for viderekomne apportører – et kurs som ble vel mottatt.  18 

deltakere. 

Kurset ble holdt på NVK-hytta på Holleia, og inkluderte 

overnatting. Deltakerne ordnet maten i fellesskap. Det ble et 

meget sosialt og lærerikt kurs. 

Instruktører var Wenche, Arild og Terje. Kurset ble raskt 

fulltegnet. Konklusjonen i etterkant var at et helgekurs var 

vellykket, og betyr en mye mindre belastning på instruktørene 

enn et kurs over 5-8 uker. Vi satser på å gjenta et slikt 

helgekurs våren 2018. 

 

 



Fellestreninger 

I mai startet felles trening innen apportgrenene ved Damvannet på Eiksetra i Lier. På grunn av flere 

brudd på båndtvangbestemmelsene trakk NVK Buskerud seg fra dette opplegget, som har vært felles 

med flere andre hundeklubber. 

Vi oppfordrer våre medlemmer på det innstendigste til å følge bestemmelsene om båndtvang. 

I tillegg har våre medlemmer deltatt på fellestreninger 

med Gordonsetter-klubben i Asker på onsdager, og på 

fellestreninger med gruppa "Trening med fuglehund", 

både i Hokksund (mandager) og på Drammen 

Hundesenter (fredager).  

Våre medlemmer har dermed god tilgang på 

organiserte fellestreninger i distriktet i 

båndtvangperioden. 

Dugnader på NVK-hytta 

Det har også vært organisert en del fellestreff med 

dugnad og apporttrening på det inngjerdede området 

på NVK-hytta på Holleia. Her har mange 

enkeltmedlemmer gjort en imponerende innsats!  

Det har vært jobbet hardt med istandsetting av NVK-

hytta, vedhogst, rydding og ferdiggjøring av gjerde 

rundt lufteområdet. Arbeidet fortsatte hele høsten 

med planering, drenering og grusing av veien og 

området innenfor porten. 

Innvendig har det også vært gjort en stor innsats med 

blant annet snekring av nye sengebenker med logo og 

motto i flotte utskjæringer.  

Hytta er videre utsmykket med flotte hundebilder og 

gamle pokaler. Det er også lagt ut hyttebok som vi ber alle besøkende skrive en hilsen i. 

 

 



 

Frode Laugerud er hytteansvarlig. Han organiserer utleie og booking for medlemmer som vil leie 

hytta. Styret har fastsatt priser for dette. Anders Simensrud er også en nøkkelperson i 

hyttesammenheng. Han har hyppig tilsyn med hytta siden han bor i nærområdet. 

Haglemester 

I mai ble det avviklet distriktsmesterskap på leirduebanen til Asker Jeger og 

Fiskeforening.  

Årets mester med hagle ble Nina Gjelsnes Haug. 

Takk til Toril som organiserte opplegget, og Asker JFF som lånte ut bane og 

dommer. Det ble også organisert to treningskvelder i forkant, men med 

labert oppmøte. 

Dersom deltakelsen ikke tar seg opp, er det et spørsmål om klubben vil 

fortsette med denne kåringen.  

Utstillingskurs på Ringerike 

I mai var det for første gang 

utstillingskurs på Helgelandsmoen ved 

Hønefoss.  8 deltakere.  

Instruktører var Wenche Dyreng og 

Hilde Børdalen.  

Kurset ble godt mottatt, og var praktisk 

lagt rett i forkant av den store 

utstilllingen på Hadeland i mai. 

Styret håper at Hilde og Wenche kan 

gjenta dette kurset også i 2018. 



Hund – sau 

I juni arrangerte klubben tre mandager med 

aversjonsdressur hund-sau.  

Det var som vanlig stort oppmøte, men lite 

ventetid, takket vært et effektivt opplegg.  

Instruktører i år var: Arild Walter Hansen, 

Sverre Stenersen, Kalle Moe, Tomas Løvstad, 

Linn Gareid, Anders Simensrud, Pål Berge, 

Ole Pinderup og Jonny Løvstad. 

 

I august var det også tre kvelder med saue-

dressur, med enda større pågang.  

Vi økte i år prisen noe, men tilbød rabatt til 

eiere med flere hunder, og gratis retest. Det gir oss en konkurransefordel og trekker mange 

deltakere.  

153 hunder ble "uteksaminert". Dette arrangementet er helt sentralt for klubbens gode økonomi. 

Familiedag 

3. juni arrangerte vi familiedag og innvielsesfest på NVK-hytta på Holleia.  

Det var ikke allverdens oppmøte, men en meget hyggelig sommerkveld med grilling og omvisning i 

hytta og på det flotte uteområdet.  



Holleia-prøven  

I juli hadde klubben årets store 

kraftanstrengelse da vi samlet 188 

startende hunder til det uoffisielle 

norgesmesterskapet i apport: 

Holleiaprøven.  

Prøveleder var Thomas Svane 

Jacobsen, som hadde gjort en enorm 

innsats i å omorganisere, effektivisere 

og strømlinjeforme planleggingen og 

gjennomføring av arrangementet.  

Det førte til en smidig avviklet prøve, 

høyere effektivitet, og flere fornøyde 

deltakere. Vi fikk mange godord for 

arrangementet, noe som vi håper vil 

gjøre det er lettere å engasjere 

frivillige også neste år.  



Anders Simensrud var "teknisk delegert" og holdt sin erfarne 

hånd over arrangementet. Hans erfaring som "Holleiaprøvens 

far" er viktig for klubben og prøvens anseelse som både en 

faglig viktig prøve og et sosialt arrangement som samler hele 

familien. 

Vi vil benytte anledningen til å takke dommerne som kom fra 

fjern og nær, hjelperne, medlemmer og NVK Buskeruds venner 

for all bistand og dugnadsinnsats i forbindelse med 

gjennomføringen av prøven. Uten dere hadde vi ikke fått 

hjulene til å gå rundt! 

I 2018 har vi ambisjoner om å ytterligere effektivisere 

dugnadsarbeidet. Men da er vi avhengig av 

medlemmer/frivillige som vil trå til og bidra til å dra dette i 

land. 

DM Apport 

Klubbmesterskapet i apport ble 

også i 2017 avgjort på grunnlag 

av lørdagens apportprøve. 

 Distriktsmester apport 

UK: Wenche Due Hansen 

og KV Fugleskogens 

Noomi  

 Distriksmester apport AK: 

Nina Holmberg og SV 

Miss Molly av Røssmyra 

 

Treningssamling 

høyfjell 

Første helgen i august var det treningssamling på Dovre. Anders Simensrud hadde ordnet en flott, 

stor hytte på Grønnbakken til oss. Vi var rundt 12 deltakere, men kunne gjerne vært flere. 

Der hadde vi det trivelig, og det ble fine dager i treningsterrenget til Hjerkinn fuglehundklubb, der det 

er lov å slippe hund før båndtvangen oppheves. 

Lørdagskvelden fikk vi et spennende bildeforedrag av Lisbet Ottesen, hvor hun fortalte om sin trening 

av egne hunder, om jakt og prøver. Vi fikk også en lærerik rapport fra VM for stående fuglehunder i 

Danmark, hvor Lisbet deltok på det kontinentale laget. 



 

Fugletrening 

I august og september hadde vi planlagt fire kvelder med ro i oppflukt-trening på Knivebakken 

Jakthundsenter og Sando hundesenter. På grunn av mye regn og mindre interesse fra medlemmene, 

ble kun to av kveldene gjennomført. 

Det planlagte kurset i føring av hund på skog måtte avlyses da vi ikke klarte å få det til å klaffe med 

datoer og terrengleie. 

Vi måtte også avlyse en planlagt treningssamling på Rampens hundesenter i Hobøl av grunner som lå 

utenfor vår kontroll. 

Fullkombinert 

Den første fullkombinertprøven på Holleia i august ble avlyst på grunn av få deltakere, men den 

andre dagen i september ble gjennomført, dog uten premier. Anders Simensrud var som vanlig 

prøveleder. 

DM lavland i Sverige 

3.-5. november arrangerte vi treningssamling lavland, distriktsmesterskap og vennskapmatch hos 

Kragborg kennel/Anders Due på Trossnäs gård ved Karlstad. Vi hadde med oss Eva Kulstadvik og 

Thomas Engh som dommere. Mye fugl og strålende mildt høstvær gjorde det til en deilig opplevelse. 

På felt var vi 27 deltakere fra Buskerud og 12 fra Vestfold/Telemark. Vi gikk først kvalifiseringsrunder 

fram til lunsj, og deretter var det duket for distriktsfinaler. 

Vi fikk servert nydelig varm lunsj hjemme hos Hanne Stefansen og Anders Due. Det var villsvingryte 

og rådyrgryte med ris, tyttebær og rødbeter. 

 



 

 Distriktsmester lavland UK: Fugleskogens Noomi, Wenche Due Hansen 

 Distriktsmester lavland AK: Haugtuns Shock, Lisbet Ottesen 

Vi bodde i hyggelige og velutstyrte hytter på Bomstadbaden Camping. Lørdag var det julebord med 

37 til bords i et forsamlingslokale på plassen.  

Søndag var det vennskapsmatch mot Vestfold/Telemark, og videre trening for resten. Da var det 

dessverre regnbyger, så en del valgte å avslutte tidlig. 

Buskwrud vant matchen mot Vestfold/Telemark for andre året på rad.  Vårt lag besto av Tullamore, 

Noomi,  Shock, Ero, Enja og Metallica. Ført av Lisbet og Leif Ottesen, Wenche Due og Arild Walter 

Hansen. Bevæpnet dommer i finalen var Thomas Engh. 

Skogsfuglprøve 

18.-19. september avviklet vi vår tradisjonsrike skogsfuglprøve på Holleia. Det var hyggelig etter at 

2016-prøven måtte avlyses på grunn av stort snøfall.  

Med nytt påmeldingssystem i Dogweb Arra kunne vi utsette påmeldingsfristen helt fram til 10. nov. 

21 hunder var påmeldt lørdag, og 10 søndag. Prøveleder var Christina Krekling. 

VM i Frankrike 

VM for stående fuglehunder ble i 2017 arrangert i den franske byen Herm. 

Lisbet Ottesen ble igjen tatt ut på det norske VM-laget i august, men dessverre måtte hun og KV Ero 

trekke seg fra laget etter en lei skade.  



Til gjengjeld gjorde KV Kaiser, som Lisbet eier sammen med Geir Sve, en super innsats med en 1. og 

en 2. premie individuelt under VMs lagkonkurranse. Det er den beste norske innsatsen gjennom 

tidene i VM, ifølge NVK-leder Anders Simensrud. 

Årets hunder 2017 

Vi har i 2017 hatt et høyt antall premierte hunder i klubben.  På grunnlag av resultatene har styret 

kåret "Årets hunder i Buskerud": 

 Årets UK-hund: KV Suldølen’s AES Tullamore – Arild Walter Hansen og Wenche Due Hansen 
 Årets AK-hund: KV Ero – Lisbet Ottesen 

 Årets utstillingsstjerne: SV Pitkän Fåx – Hilde Børdalen 

Premiene blir delt ut på årsmøtet 6. desember. 

Her følger innmeldte resultater på klubbens hunder i 2017 

NB: Er din hund ikke på 2017-listen, må du huske å melde fra neste år. 

KV Suldølen’s AES Tullamore 

NO 42204/16 (Haugtun’s Ffb Shock og Rypesteggens Cot Eowyn) 

Eiere: Arild Walter Hansen og Wenche Due Hansen 

 1.UK apport, Horve, 1. juli 
 1.UK apport, Holleia, 22.juli 
 1.UK apport 20 p, Holleia 23. juli 
 1.UK lavland, Trossnäs, Sverige, 30. sept. 
 1.UK lavland, Trossnäs, Sverige, 1. okt. 
 1.UK lavland, Vestfold 2, 14. oktober 
 1.UK lavland, Vestfold 2, 15.okt. 
 1.UK lavland, Mjøsprøve 2, 20.10 
 1.UK lavland, Forus, 28.10 
 1.UK lavland, Forus, 29.10 

http://wpstatic.idium.no/vorsteh.no/2017/02/Arild-og-Tullamore2.jpg


KV Ero 

NO44720/14 (Haugtun’s Ffb Shock – Ulvesvollens Ftf Ylva) 

Eier: Lisbet Ottesen 

 2.AK, vinter, Buskerud JFF, Geiloprøven, 2.april 2017 
 2.AK, vinter, Østerdal FHK, Tolgaprøven 8.april 2017 
 3.AK, vinter, Agder fuglehundklubb, Hovden 2, 23.04.2017 
 Excellent, CK, CERT, BIR og BIG 4, Nittedal 24.06.2017 
 1.AK apport, NVK Trøndelag, 17.06.2017 
 2.AK apport, Presteseter, 25.06.2017 
 2.AK apport, Holleia, 16.07.2017 
 2.AK, høyfjell, Fosenprøven, 22.08.2017 
 2.AK, høyfjell, Fosenprøven, 23.08.2017 
 1. AK skog, Trøndelag, 29.08.2017 
 2.AK, høyfjell, Hjerkinn, 1.-3. sept. 2017 
 1.EKL, lavland, Trossnäs, 17.09.2017 
 1.AK, skog, Malvik FHK, 11.11.2017 
 1.AK med Ærespremie, skog, Malvik FHK, 12.11.2017 

KV Vessinglias C Sofi  

NO56687/13 (Aron – Vessinglias Tuva) 

Eier: Hans Petter Blokkum/Janne Katrine Haugen 

 1.VK med CK, VK-finale, Telemark FK, Møsvatn, 11.03.2017 
 Excellent, CK og Res Cert, utstilling Skien 29.04.2017 
 Excellent, CK og Cert, utstilling Randsfjorden FHK, 25.05.2017 
 Excellent, utstilling Nittedal, 20.05.2017 

  

KV Joker 

NO38255/13 (Aron – Ulvesvollens Ftf Ylva) 

Eier: Lisbet Ottesen 

 2.AK vinter, Vestlandets fuglehundklubbs prøve på Filefjell 24.- 26. mars 
 2.AK vinter, Agder fuglehundklubb, Hovden 2, 21.-23. april 
 2.AK apport, Åstjern, 05.06.2017 
 1.AK apport, NVK Trøndelag, Sognli, 17.06.2017 
 3.AK, apport, NVK Trøndelag, 18.06.2017 
 1.AK apport, Holleia 16.07.2017 

  

http://wpstatic.idium.no/vorsteh.no/2017/08/KV-Ero.-Eier-Lisbet-Ottesen..jpg
http://wpstatic.idium.no/vorsteh.no/2017/03/Sofo-Blokkum.jpg
http://wpstatic.idium.no/vorsteh.no/2017/03/2017-03-25-07.40.47.jpg


KV Kaiser 

NO44721/14 (Haugtun’s Ffb Shock – Ulvesvollens Ftf Ylva) 

Eiere: Lisbet Ottesen/Geir Sve 

 2.AK skog, Trøndelag, 29.08.2017 
 1.VK med CK semi, Vestfold fuglehundklubb, 7. okt. 
 Excellent, VM i Frankrike, 27.10 
 Tres Bon, VM i Frankrike, 29.10 

SV La-Pippi 

NO33821/15 (La-Wilma – Stormkullens Copy-Caliber) 

Eier: Claese Elman 

 2.AK lavland, Mjøsprøve 2, HedOpp fuglehundklubb, 21.20.2017 
 2.AK lavland, Mjøsprøve 2, HedOpp fuglehundklubb, 22.20.2017 

 

KV Høgdalia’s Ens Bounty 

NO41791/15 (PS Dali – Høgdalia’s Bke Nesta) 

Eier: Thomas Kolbjørnsen 

 2.AK vinter, Telemark FK, Møsvatn 24.-26. mars 2017 

  

 

 

KV Skåtfjellets Bzt Ekko (Isco) 

NO52649/14 (Stallogaisa’s Tell – Birkeskogen’s Zanni) 

Eier: Wenche Dørmænen 

 3.AK vinter, Hovden 2, 22. april 2017 
 2.AK vinter, Hovden 2, 23. april 2017 
 2.AK apport på Østmarkaprøven, 21.08.17 
 2.AK apport, NVK Holleia, 22. juli 2017 
 3.AK høyfjell, Telemark FHK, Rjukan, 30.09.2017 

  

http://wpstatic.idium.no/vorsteh.no/2017/10/F999AD5F-BAC4-4496-A1E8-CC0240EB0E79.jpeg
http://wpstatic.idium.no/vorsteh.no/2017/02/Bounty.jpg


  

SV NORD UCH NJV-14 SEJV-14 Pitkän SR Fåx 

FI49841/13 (Trollängens Ragnar – Pitkän Sushukka) 

Eier: Hilde Børdalen 

 Excellent og CK på NVK landsutstilling på Buhol, 4. juni 2017 
 2 x Excellent, CK, Res.CACIB og Res.Cert, Vejen i Danmark, 10. og 11. juni 2017 (Nordisk 

Utstillingschampion) 
 1.premie blodspor, Oppland Dachshund klubb, 28.06.2017 

  

KV Skåtfjellets Bzt Saga 

NO52652/14 (Stallogaisa’s Tell – Birkeskogen’s Zanni) 

Eier/fører: Lisbet Ottesen/Leif Ottesen 

 Distriktsmester NVK Buskerud AK vinter i Uvdal, mars 

  

SV Vretstugans X-Prinz 

SE40982/2014 (Bikkjulfs Kompis – Sub Terram Hipp Hipp Hurra) 

Eier: Nils Bjørdal, fører Lars Østlie (Saltfjellet) 

 2.AK vinter Saltfjellet, 28. april 
 3.AK vinter Saltfjellet, 30. april 
 Excellent på utstilling på Hadeland, 25. mai 
 1.AK apport på NVK landssamling på Buhol, 4. juni 
 1.AK apport, Holleia, 22. juli 

  

KV NUCH Hågakollen’s Skrim 

NO30783/14 (Rampens Nas Garmin – Rugdelias Pme Scarlett) 

Eier: Therese Hansen/Thomas Svane Jacobsen 

 Excellent, CK og Cert og BIM på utstilling Telemark Fuglehundklubb 
i Skien, 29. april 

 1.AK apport 30 p, Holleia 22. juli 
 1.AK apport 30 p, Holleia 23. juli 
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KV N J(K)CH N JCH KV Sør-Holleias Jazz 

19498/08 (Haugtun’s Brc Falco – Lierdalen’s Tante Karin) 

Eiere: Anders Simensrud og Belinda Aasberg 

 Excellent på utstilling, Randsfjord FHK på Hadeland, 25. mai 

  

KV NUCH Rampen’s Lucky Lilly 

NO43125/11 (Godheima Loke – Rampens Senta) 

Eier: Kyrre Gulhaugen 

 Excellent, CK og Cert på BJFF, Sando, mai 

  

 SV NUCH Kattaviks Blixen 

NO57135/11 (Alsvinna Flicka – Bikkjulfs Kompis) 

Eier: Signe Karin Hotvedt 

 1.AK apport, Presteseter 25.06.2017 
 1.AK apport, Presteseter 24.06.2017 
 2.AK apport, Buhol, 21.06.2017 
 3.AK apport, Holleia 22. juli 

KV N UCH N J(K)CH Haugtun’s Ftb Shock 

NO46917/10 (Fjäderfinnarens Blues – Haugtun’s Fri) 

Eier: Lisbet Ottesen 

 1.AK apport, NVK Trøndelag, 17.06.2017 
 3.AK apport, NVK Trøndelag, 18.06.2017 
 3.VK kvalik, lavland, Mjøsprøve 2, HedOpp fuglehundklubb, 21.10.2018 
 Distriktsmester AK lavland, Trossnäs, 4.11.2017 
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KV NJV-11 LPII Vestvang’s Cha Dizzi 

NO56926/10 (Argon – Vestvang’s Bzs Hedda ) 

Eier: Linn Gareid 

 1.premie lydighet kl. 2, Flateby Hundeklubb 18. juni 
 1.premie lydighet kl. 2, Kirkenes og Omegn Hundklubb 24. juni 
 1.premie lydighet kl. 2, Retriverklubben Vadsø og Omegn 25. juni. Oppnår 

tittelen LP2 i stamboken. 
 1.premie Rallylydighet kl. 1, Sarpsborg hundkleubb 1. juli 
 1.premie Rallylydighet kl. 1, Sarpsborg Hundeklubb 2. juli 
 3.AK apport, NMLK Holleia 16. juli 
 3.AK apport, NVK Holleia, 22. juli 

  

KV Vessinglias C Rigel 

NO56684/13 (Aron – Vessinglias Tuva) 

Eier: Wenche Dyreng 

 1.AK apport, NVK Holleia, 22.juli 

  

  

SV Miss Molly av Røssmyra 

NO35267/11 (Hjortlunds Arnold – Austbakkens Ø Mocca) 

Eier: Terje og Nina Holmberg 

 1.AK apport, 30p, NVK Holleia, 22. juli. Distriktsmester AK apport 2017 

KV Alphäxans Metallica 

SE50599/2012 (Teiens Mieto – Funäsfjällens Salka) 

Eier: Wenche Due Hansen og Arild Walter Hansen 

 1.AK apport, NVK Holleia, 23. juli 
 3.AK skog, Stange, 23. sept. 
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KV Rypesteggens Aoa Nero 

NO38136/09 (Aron – Rugdelias Nmj Octavia) 

Eier: Wenche Due Hansen og Arild Walter Hansen 

 1.AK apport, NVK Holleia, 22. juli 
 1.AK apport, NVK Holleia, 23. juli 

 KV Fugleskogens Cis Noomi 

SE16708/2016 (Haugtun’s Ffb Shock – Carnbrings Indy) 

 Eier: Wenche Due Hansen og Arild Walter Hansen 

 1.UK apport, Horve, 1. juli 
 1.UK apport, Horve, 2. juli 
 1.UK apport, 20 p, NVK, Holleia, 22.juli, Distriktsmester UK apport 2017 
 1.UK apport, NVK, Holleia 23. juli 
 Distriktsmester lavland UK, Trossnäs, 4.11.2017 

KV Sør-Holleias FDJ Telia (Freya) 
NO38187/16 (Sør Holleias Cct Turbodysa - Sør Holleias Btf Jazz) 

Eiere: Belinda og Frode Aasberg 

 3.UK lavland, Østfold 2, 15. okt. 

KV Sør-Holleias FDJ Laleh 
NO38186/16 (Sør Holleias Cct Turbodysa - Sør Holleias Btf Jazz) 

Eier: Anders Simensrud 

 2.UK lavland, Forus, 28.10 

DP Renslingans Cornelis (Marley) 

SE24729/2015 

Eier: Nina Gjelsnes Haug 

 3.AK skog, NMLK, Kongsberg, 26.08.2017 

 

Styret i NVK Buskerud ønsker å takke alle frivillige og tillitsvalgte som har bidratt til at vi har 

en av de mest aktive og hyggeligste lokallagene i hele NVK! 
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