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Tilstede: 

Styret: Pål Andersen, Robert Brenden, Rune Fossum, Kai Rune Johannessen, Harriet Wiggen, 

Øystein Eriksen. 

Kasserer: Bente Holm og sekretær: Unn Johannessen. 

 

Agder: Lene Engdahl, Lisbeth Reinertsen     1 stemme 

Buskerud: Anders Simensrud, Arild W. Hansen, Karl Moe   1 stemme 

Finnmark: Jorunn Hasselberg       1 stemme 

Hedmark/Oppland: Knut Andreassen, Marius Kjønsberg, Rune Brenna 3 stemmer 

Hordaland: Lars Helge Trones, Trond Leganger    1 stemme 

Møre og Romsdal: Rune Nedrebø      1 stemme 

Nordland: Representert med fullmakt til Trøndelag  jf. Unn*  1 stemme 

Oslo/Akerhus: Bente Øfjord, Jo Kristoffer Hansen, Linda Solheim  5 stemme 

Rogaland: Kjetil Kristiansen, Sveinung Stene    1 stemme 

Trøndelag: Steinar Lund, Kim Aaknes     2 stemme 

Troms: Trude Gieverhaug       1 stemme 

Vestfold/Telemark: Åse I Furuheim, Thomas Ellefsen, Britt Svendsen 2 stemme 

Østfold: Lone Gudim        1 stemme 

Totalt antall stemmer        21 

 

Avlråd: Solveig Strøm, Tor Asle Eliassen 

Webredaksjon: Gunnar Klingwall 

Æresmedlemmer: Tore Kallekleiv, Kjell Larsen  

Andre: Ola Øie, Anne Grethe Langeland og Kåre Gundersen. 

 

*Bekreftet av Unn Johannessen. 



Side 3 av 26 

 

 

Sakliste: 

1 Godkjenning innkalling 
 
Godkjent 
 

      

2. Ordstyrer:  

Bente Øfjord 

 

3. Referent og protokollunderskrivere  

Referent: Marius Kjønsberg  

Til å underskrive protokoll: Kjetil Kristiansen og Anders Simensrud 

Tellekorps: Ola Øie og Solveig Strøm 

 

4. Godkjenning av sakliste  
 
Godkjent 
 
 

 
 

     

5. Godkjenning av nye distriktsrepresentanter  

Nye distrikskontakter 

Østfold: Lone Gudim, Buskerud: Anders Simensrud, Hordaland: Ingeborg Faye, Nordland: 

Walter Paulsen, Agder: Lene Engdahl 

Godkjent 

 

6. Godkjenning av distiktenes valgkomite  

Distriktenes valgkomiteer 

Agder: Rune Haddeland, Marianne B. Macrill, Helge Reinertsen 

Buskerud: Cristina Krekling, Belinda Åsberg, Wenche Due Hansen 

Finnmark: Torhild Jakobsen, Merethe Giertsen, Ole Kristian Elvenes 

Hedmark / Oppland: Harry Flathagen, Mikkel Kvasnes, Dag Nordli 

Hordaland: Tommy Bjerke, Aksel Mowatt Larsen, Terje Tørnblom 

Møre og Romsdal: Eivind Sætre, Frode Erlandsen 
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Nordland: 

Oslo / Akershus: Arne Eliassen, Katrine Pettersen, Anne Bogerud 

Rogaland: Alexander Kristiansen, Åge J. Hansen, Steinar Søiland 

Trøndelag: Frode Fossum, Einar Malm, Nina Rossen 

Troms: Steinar Pedersen, Anne Grethe Knoph 

Vestfold / Telemark: Pål Sande, Espen Paus, Svein Erik Ruud 

Østfold: Unn Johannessen, Pål Pettersen, Ernst Andersen 

Godkjent 

 

7. Styrets beretning: 

Kommentarer i forhold styrets beretning. 

 O/A kommentar ift. sak av ordstyrer valg 2012 

o Viser til brev fra O/As styre av 06.03.12 hvor O/A presiserer «på et generelt 

grunnlag finner vi det ikke riktig å erklære mistillit til Hovedstyret. Det er det 

viktig for oss å få frem. Men i denne saken, er vi så sterkt uenig i håndteringen 

av den, at NVK O/A mener arbeidet med å revidere vedtektene våre nå ikke 

vil fungere. I og med Hovedstyret er på kollisjonskurs med forståelsen av 

vedtektene og flertallet av DRenes tilbakemeldinger, ser vi det som 

hensiktsmessig at vår representant i arbeidsgruppen trekker seg fra dette 

revideringsarbeidet».  

o Robert Brenden viser til e-post fra et medlem i NVK sendt Hovedstyret og 

forklarer at Hovedstyret lar denne henvendelsen vektes tyngre enn O/As 

brev. E-posten det vises til er en korrespondanse innad i H/O styret fra Marius 

angående hans syn på saken og ikke en henvendelse til styret.  

o O/A påpeker at det er urimelig at to medlemmer som trakk seg fra 

arbeidsgruppen for revidering av lovene våre, skal beskyldes for å ha forsinket 

arbeidet. Allerede tidlig vår, sender NVKs leder ut informasjon om at advokat 

Per Lykke gikk inn i denne komiteen. Lovmalen fra FKF kom først ultimo 

november 2012. Først fredag kveld under DK blir NVK distriktsrepresentanter 

presentert arbeidet fra NVK. 

o Pål/Robert viser til at styret tolket teksten i den nevnte e-posten som om de 

to kandidatene i lovkomiteen reiste misstillit til styret. 

o Marius viser til at det ikke har vært ment noe misstillit til styret og at dette er 

styrets tolkning.  

o O/A kommenterer på nytt en undring over styrets vekting av et 
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enkeltmedlems uttalelse i en intern e-post fremfor O/A gruppas skriftlige 

henvendelse til hovedstyret hvor det presiseres at det ikke reises misstillit. 

o Enighet om at følgende setning del strykes fra beretningen: «Som følge av 

mistillit til styrets håndtering av saken «valg av ordstyrer»». 

 Kommentarer fra Møre og Romsdal til jaktrådet i forhold å legge ut premieringer på 

nettet 

o Styret legger ut så fort det lar seg gjøre i forhold kåringene, Årets hunder ble 

publisert som en nyhet i Fuglehunden. Dette var et strategisk valg fra 

jaktrådets side. 

 Hordaland etterlyser at nye vedtekter ikke kunne sendes ut til distriktene i forhold til 

en gjennomgang på årsmøtene i distriktene 

o Østfold synes ikke dette i utgangspunktet ikke har noe med årsberetningen å 

gjøre. 

 Hordaland etterlyser utdyping av styrets lovmessige rett til å foreta endringer i 

avlsrådet.  

o Hovedstyret viser til at de er satt til å lede klubben mellom RS og har de har 

denne retten 

o Hordaland er uenig i denne beslutningen og mener endringer i vedtekter og 

instrukser er opp til RS å beslutte, og viser til RS 2010 hvor RS besluttet 

følgende:  

1) Forslag til endring instruks avlsråd 

Ny tekst Avlsrådets leder skal legge opp handlingsplan, delegere 

arbeid til og følge opp avlsrådsmedlemmene samt representere 

avlsrådet utad. Videre skal avlsrådsleder en gang i året ha samtaler 

med det enkelte avlsrådsmedlem vedrørende medlemmets motivasjon til 

videre arbeid i avlsrådet. Arbeidet vil ellers bestå i å” 

 Enstemmig vedtatt 

Det er vanskelig å se at denne endringen skulle vedtas av Representantskapet 

og ikke en innføring av åremålsstillinger. Videre er ny tekst som enstemmig 

ble vedtatt ikke tatt inn i vedtektene som ligger på nettet. 

o Hovedstyret: For å kunne kvalitetssikre at det finnes gjennomgående 

kompetanse, ville de fremme dette ved å innføre åremålsstillinger med en 

overlappende rullering. Mener nå at organiseringen sikrer dette arbeidet. 

o Hordaland bestrider styrets myndighet og ikke forslaget. Mener det er RS som 

har myndighet til å endre lover vedtekter og instrukser. 

o Hovedstyret mener det ikke er gjort endringer på instrukser men at det er 

gjort organisatoriske endringer og ikke de faglige retningslinjene. 

o Rune B kommenterer historikken i forhold til hvordan de organisatoriske 

endringene tidligere ble gjort. Slike saker har alltid blitt behandlet i RS. Styret 

mener at de ikke hadde folk igjen i AR og at det blir fremstilt som grunnlaget 

for innføring av åremålstillinger. Dette stemmer ikke. Svein Enes hadde sagt 
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seg villig til å overlappe i inntil ½ år, men fikk beskjed av styret om at han ble 

erstattet umiddelbart. Rune B bestrider at dette stemmer i forhold den 

påståtte historikken til styret. 

 Innspill fra Østfold med spørsmål om hvem som har tale rett på RS 

o Det blir stemt om hvem som har talerett, hvor 13 av 21 mener alle de 

tilstedeværende har talerett. Viktig for å få fram saksopplysninger for RS. 

o Innspill i forhold til at dette er noe ny lovkomite kan ta dette med i 

revideringen om hvem som har talerett. 

RS godkjenner styrets beretning med de endringer som er notert. 

(Hovedstyrets beretning for 2012 vedlegg 1) 

 

8. Regnskap 

 Hovedstyret gjennomgår regnskapet og de ulike postene med kommentarer. 

 Vedlagt revisjonsberetning.  

 

Regnskap 2012 godkjent  

  (Revisjonsberetning for 2012 vedlegg 2) 

 

 V/T ønsker endring i saksrekkefølgen  

o Det blir stemt på endring av rekkefølgen av sakene i RS.  12 for 9 mot å endre 

rekkefølgen til sakslista. 

 

9. Valg 

 Valgkomiteen presenterer sitt forslag (Vedlegg 3) 

 

 Agder kommenterer nestleders rolle i forhold til å inneha to posisjoner 

(nestleder/rasekontakt KV) 

o Styret viser til gjeldende regelverk er fulgt. 

o Hordaland kommenterer i forhold til problematikk relatert til 

klagebehandling. 

o Styret mener de tar forbehold i saker som kan gi utslag av å ha habilitets 

problemer 

 Østfold ønsker klarhet i om det er lov med benkeforslag i forhold til valg, hva er 

betydningen av benkeforslag.  

o O/A viser til NKKs definisjon av benkeforslag som retter seg mot nye saker til 

sakslista og ikke endringsforslag til oppførte saker. Valg er på sakslista og 
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endringsforslag til valget er derfor ikke å betegne som benkeforslag. 

o Hordaland viser til at det historiske innholdet i begrepet er at benkeforslag 

har vært et begrep i forhold til valg eller en endring av et forslag som allerede 

er stilt men at det senere er benyttet også på nye saker på sakslista. 

 Forslag fra V/T til nye kandidater på valg 

 Leder: Rune Brenna, styremedlem: Trond Leganger, styremedlem: Thomas Ellefsen, 

Styremedlem: Mette Ulvestad 

 Agder reagerer på forslaget om å ha et ektepar i styret og synes ikke dette er greit. 

 Finnmark tar opp polariseringsproblematikken i forhold til årets DK/RS og at klubben 

ikke er tjent med å ha det slik. 

 

Pause 

 

 Valgkomiteen har diskutert med både hovedstyret og forslagsstiller, og viser til at de 

er en nøytral part og vil jobbe for klubbens beste. 

 Rune B. deler sine tanker med RS i forhold til situasjonen. Ingen av kandidatene som 

V/T fremmer i utgangspunktet ønsker disse vervene, men stiller opp for å få en 

endring i et styre som ikke er lydhøre for ulike meninger eller kritikk. Det har denne 

helga vist. Han viste til Finnmarks uttalelse ang. polariseringen, og ønsker at både 

hovedstyre og forslagstiller nå bidrar til å finne løsninger som alle kan gå for slik at 

det blir ro i klubben. Rune B. legger derfor frem for RS at han er villig til å trekke sitt 

kandidatur til fordel for Tore Kallekleiv som ny leder fordi han kan være mer 

samlende i denne situasjonen. Har avklart dette med Tore, som har sagt seg villig til 

dette, hvis det kan samle klubben.  

 Østfold understreker viktigheten av å kunne ha takhøyde og at alle rundt bordet har 

og kommer til å gjøre feil og vil ha eksisterende innstilling uten endringer. 

 Trøndelag synes det er vanskelig som representant ikke kunne diskutere situasjonen 

med sitt eget styre og takker Rune B. for å trekke seg til fordel til Tore K. og ber de 

andre ”nye” kandidatene gjøre det samme. 

 V/T viser til at de i lengre tid har misslikt styrets egenrådige fremgangsmåter og synes 

nok er nok og at alle må gi og ta for å kunne skape stabilitet i klubben igjen. Er med 

på kompromissløsningen. 

 Østfold aksepterer ikke endringer i valget i jf. § 11.1 og vil ikke akseptere at lovene gir 

mulighet for andre forslag enn det valgkomiteen fremmet. 

o Troms, Trøndelag, Finnmark, Møre og Romsdal støtter Østfold 

 Robert henviser til polariseringen og at det til tider har vært tungt arbeid mellom 

styret og AR, samtidig viser han til at det har vært enstemmige vedtak i styret i saker 

som styret har håndtert. 

 Pål redegjør i forhold til RS hvordan han som leder har vært åpen ovenfor 

valgkomitèens arbeid. Hva slags dialog han og styret har i forhold til endringer og 

temaer styret arbeider med jf møtereferatene. Han påpeker at det ikke foreligger 
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noen baktanker bak styrets arbeide, eller at styrets representanter er ufeilbarlige. 

Videre redegjør Pål for hvordan styret ivaretar personlige forhold/agender i styrets 

arbeid. Alle i styret setter klubben foran personlige ønsker. 

 

Pause 

 

 Valgkomiteen har forsøkt å megle mellom hovedstyret og forslagsstiller, og har 

forsøkt komme frem til et kompromiss hvor æresmedlem Tore Kallekleiv kunne 

fremmes som nye leder, men at resten av valget blir i henhold til valgkomiteens 

innstilling. Sittende styre sammen med sekretær og kasserer signaliserte da at de ville 

trekke seg hvis noe annet forslag enn valgkomiteens ble vedtatt.   

 Med bakgrunn i at styret stiller ultimatum hvis ikke kandidatene som er fremmet av 

valgkomiteen blir valgt, velger V/T å trekke sitt forslag. Selv om de ser at de har 

muligheter for å få støtte for sitt forslag, velger de å trekke forslaget for ikke å sette 

klubben i en håpløs situasjon ved at hele eksisterende styre og ansatt sekretær og 

kasserer trekker seg.  

 Agder spurte om det ikke forefinnes skriftlige avtaler med de som er ansatt som 

regulerer deres arbeidsforhold. 

 Østfold synes det er veldig bra at V/T trekker forslaget sitt og roser V/T for å ta 

ansvar og ikke lage enda ”verre” forhold i klubben. 

 Hordaland viser til den usikkerheten som ligger hos styret og RS med tanke 

kompetansegrunnlaget ovenfor vedtekter. Oppfordring til styret: at man jobber for å 

bilegge personlige interesser, og at man må jobbe mer i forhold til strategiske 

prosesser i styret jamfør den mer operative aktiviteten. Spesielt i forhold til AR 

 Valgkomiteen ønsker fremtidige forslag til valgkomiteen. Viser til at de ikke har fått 

dette til årets valg. 

 V/T håper styret lytter mer til grupper / distrikter heretter. 

 

Valgkomiteens forslag godkjent (vararevisor til Karl). (vedlegg3) 

 

10. Kontingent 

Forblir uforandret. 

 

11. Forslag til representantskapsmøtet 

1. Lover og vedtekter 

På bakgrunn av at DR først fredag kveld fikk Hovedstyrets forslag til ny lovmal, 

ble det arbeidet iherdig med å finne en løsning for at ekstra ordinært RS kan 

åpne for en lovtekstendring 
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Endringsforslag til dagens vedtekter Kap 5. Diverse bestemmelser 

§18 Lovendring 

”Lovendring kan skje på ordinært eller ekstraordinært representantskapsmøte 

og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må 

godkjennes av NKK før de er gyldige.” 

 

Kommentarer til endringsforslaget 

i. Formuleringen slik den står nå må sendes for godkjennelse hos NKK 

før den er gyldig 

ii. Legge ved bakgrunn for endringen til NKK;  

1. Sette RS i stand til å fatte vedtak om endring av NVK’s lover slik 

at det på ekstraordinært RS kan vedtas lovendringer som åpner 

for tilknytning til FKF 

2. Tidsfrister i forhold til godkjenninger lar seg i dag ikke praktisk 

gjennomføre 

3. Åpne for at ekstraordinær RS kan gjennomføres uten fysisk 

tilstedeværelse. 

Forslag til endring i vedtekter enstemmig godkjent  

2. Båndtvang  

Saken trekkes 

 

3. Punching av kritikker 

Saken trekkes, viser til diskusjon fra DK ang problematikken i forhold til web 

og ser at det er vanskelig å stemme over dette forslaget 

 

4. Fullkombinert 

1 stemme for resten mot 

 

5. Presisering av kriteringer for å oppnå avlsgodkjenning 

17 stemmer for endring 

  (vedlegg 4)  

 

6. Årets allroundhund NVC 

10 stemmer for 10 stemmer mot ordstyrer stemmer for (som sitt distrikt) 

 Vedtatt med ordstyrers stemme (vedlegg 5) 

7. Årets allroundhund NVK 

10 stemmer for 10 stemmer mot ordstyrer stemmer for (som sitt distrikt) 

 Vedtatt med ordstyrers stemme (vedlegg 5)  
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12. Handlingsplan 

1. Østfold ønsker tillegg: 

a. Handlingsplan for SV ønskes inn 

2. V/T  

a. Etterlyser gjennomførbarheten i forhold til Årboka. Støttes av Hordaland 

b. Ber om en plan for AR (ligger i handlingsplan) 

c. Lovgruppas arbeid med vedtektene (ligger i handlingsplan) Lovgruppa består 

av Bente Øfjord, Lars Helge Trones og Marius Kjønsberg 

d. Markedsføring av rasene 

Vedtatt med tillegg. 

  (Handlingsplan 2013 vedlegg 6) 

 

13 Budsjett 

1. Bente H går gjennom budsjett for 2013 

a. H/O forslag om at distriktene kan distribuere bøkene selv som en inntekt 

støtte (fokus ikke å bruke penger på porto) 

b. Ø etterlyser sponsorstøtte til distriktene 

i. Styret redegjør for sponsoravtale og at det er få midler til distriktene 

igjen etter nasjonale arrangementer, men at distriktene er frie til å 

bruke egne sponsorer. 

c. V/T ønsker markedsføringstiltak i budsjettet 

Vedtatt med kommentarer 

 

14 Avslutning 

Pål Andersen vil på vegne av seg selv og styret takke for en krevende helg og spesielt 

ordstyrer Bente Øfjord, samt referenter og de som har bidratt til gjennomføringen av årets 

DK.  

Underskrift av protokoll: 

________________________   _______________________ 

Referent Marius Kjønsberg    Ordstyrer Bente Øfjord 

 

________________________   _______________________ 

Protokollunderskriver Kjetil Kristiansen Protokollunderskriver Anders Simensrud (sign)  
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Vedlegg 1 

HOVEDSTYRETS BERETNING FOR 2012 
 

 

Styret og sentralt tillitsvalgte 
 
Styret hadde i 2012 følgende sammensetning: 
Leder:    Pål Andersen 
Nestleder:   Robert Brenden 
Sekretær:   Unn Johannessen. 
Kasserer:   Bente Hansen 
Styremedlem:   Rune Fossum 

Harriet Wiggen  
    Øystein Eriksen 
    Marie S Haug 
    Kai Rune Johannessen 
 
 
Leder avlsråd:   Kai Rune Johannessen 
Avlsråd korthår:  Svein Enes ny inn Robert Brenden innsatt for 1 år til RS 14 
    Siw Øye ny inn Solveig Strøm   Innsatt for 3 år til RS 16 
Avlsråd strihår:  Eirik Telje,  
    Rune Brenna 
Avlsråd langhår:  Mette Ulvestad 
    
Avslrådets dataansv:   Ståle Garborg 
 
 
Redaktør Fuglehunden: Harriet Wiggen  
Redaktør Årbok:  Terje Berntsen 
Webredaktør:   Marie Sæther Houge   
Web-redaksjonen:  Gunnar Klingwal  
    Alexander Kristiansen 
Redaktør jubileumsbok:  Kjell Larsen 
Materialforvalter:   Bente Holm 
 
 
 
Revisor:   Karl K. Moe 
    Bjørn Stang 
 
 
Valgkomité:   Ole Andre Hestmo 
    Tor Frigård 
    Anders Simensrud 
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Representasjon: 
Rasehundutvalget (RU): Pål Andersen (leder av RU) 
FKFs Representantskap: Pål Andersen og Robert Brenden 
 
Møter og behandlede saker 
I løpet av året har det blitt avholdt 9 styremøter. I tillegg har NVK vært representert på FKF’s 
representantskapsmøte, 3 møter i RU. 
NVK styret hadde ansvaret for årets trippelprøve, Bente, Unn, Robert, Harriet, Øystein, løste 
dette på en meget god måte, alle tilbakemeldingene fra deltagere og dommere var positive.  
Styret jobbet dette året med driftsrelaterte saker. Styret har hatt en sak som vi har jobbet 
mye med. Dette gikk på valg av ordstyrer under årets RS, styret har fulgt tidligere praksis 
som representantskapet har akseptert hvor RS`t valgte innbuden ordstyrer, dette ble gjort 
for å lette arbeidet til DR`ne under RS`t. Denne praksisen harmonerer ikke med gjeldende 
vedtekter. Saken fikk en ny dimensjon da en sak sto likt i avstemming hvor ordstyrers 
stemme ble avgjørende for utfallet.  Styre hentet inn fagkompetanse på saken for og få det 
belyst fra annet hold. Styre fikk klarhet i at saken var løst på en grei måte. Skulle utfallet bli 
endret måtte distriktene krevd ekstraordinært RS i hht NVK`s lover og vedtekter eller vente 
til neste RS. Styre har ikke mandat til å endre et fattet vedtak i et RS. 
Vi hadde målsetning om og få omskrevet våre lover og vedtekter i 2012 for og møtekomme 
FKF som et forbund om det ble en realitet. Dette arbeidet ble sterkt redusert da to valgte 
medlemmer i lov komiteen trakk seg. Slik saken utartet seg så ble dette en meget krevende 
sak, styret ser meget alvorlig på hvordan saken eskalerte og ordbruken under veis.  
Vi har fortsatt store utfordringer med å samkjøre våre data fra Dog-Web mot vårt IT verktøy 
Dette skaper usikkerhet rundt innrapporterte data som går på premie på de enkelte hunder 
og om parametrene blir riktig på våre indekser. (se rapport fra avlsrådet) 
SV avlsråd har gjennomført undersøkelse på SV og epilepsi (se rapport fra AR) 
Samarbeidet med de andre rasehundklubbene er bra, fellsavlsråd hvor Kai Rune Johannesen 
er leder er nå kommet godt i gang med sine arbeider i dette samarbeidsutvalget. 
Under FKF RS så fikk FKF 100% tilslutning på bli et reelt forbund.  
NVK Trøndelag gjennomførte landssamlingen på særdeles god måte, her var det aktiviteter 
for store og små. Ny hundedatabase vurderes, dette vil lette vårt arbeide betraktelig. 
 
 
Tildeling av NVKs hedersbevisninger under DK middagen 2012: 
 

Æresmedlem ble tildelt: 

 Bente Holm 
 

Gullmerke ble tildelt:  

 Unn Johannessen 

 Terje Berntsen 
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Vorsteherstatuetten ble tildelt:  

 Vinnere NM lag vinter, Ola Øye, Robert Brenden, Ulf Antonsen 

 Vinnere NM lag lavland, Ola Øye, Glenn Olsen, Robert Brenden 
 
 

Styret er glad for utviklingen av antall medlemmer har stabilisert seg. Her ser vi att en 
medlemsvekst henger sammen med antall fødte valper i tilegg til at det og ha gode og 
inkluderende aktiviteter ute i distriktene samler folk. 
Æresmedlem Arne Toft Pedersen sovnet inn. NVK lyser fred over hans minne.  
 
Antall medlemmer 
 
2012: 1528 medlemmer 9 æresmedlemmer 
2011: 1543 medlemmer. 10 æresmedlemmer 
2010: 1690 medlemmer.   9 æresmedlemmer 
2009: 1645 medlemmer.   5 æresmedlemmer  
2008: 1601 medlemmer.   5 æresmedlemmer 
2007: 1491 medlemmer.   5 æresmedlemmer 
2006: 1506 medlemmer.   4 æresmedlemmer 
2005: 1587 medlemmer.   4 æresmedlemmer 
 
NVKs medlemmers resultater, her har vi vist oss frem på alle arenaer med flotteresultater. 
Det gjelder utstilling, jaktprøver uansett gren og apportprøver. 
Vi hadde representanter i alle NM finaler, VM individuelt og St Hubertus vi lykkes ikke helt 
med de store plasseringene men vi GRATULERER alle som fikk premie med flott innsats (Se 
rapport fra jaktrådet.)   
 

Årboken 

Dessverre så har vi ikke klart å ferdigstille årboken for 2011. Utfordringer har vært som 

tidligere å få riktig data på hundene. Kritikkskrivinga har også vært en utfordring. Håper vi 

kan få ferdigstilt boka tidlig i det nye året. 

 

Jubileumsboka 

Kjell Larsen jobber med å ha boken ferdig til DK 2013. 

 

Fuglehunden  

Årsberetning Fuglehunden 

Det har vært utgitt 6 utgaver av Fuglehunden i 2012. I alle utgaver har NVK hatt 7 sider eller 

mer. De distriktene som sender inn bidrag er gjengangere i stort sett hver utgave. Det har 

blitt mye tekst og lite fokus på gode bilder for å presentere vorstehrasen. Det er også 

nedgang i innsendelse av bilder til premieringssidene. Det har vært vanskelig å overholde 

manusfrister og vi må bli bedre på dette i 2013! Det er ønskelig med flere gode historier til 

NVK sidene.  
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Nettsidene 

Årsrapport for nettsidene 

Redaktør: Marie Wien 

Redaksjonen: Gunnar Klingwall, Harriet Wiggen og Alexander Kristiansen 

 

Nettsidene har hatt en markant økning i aktiviteten. Distriktene har blitt dyktige til å legge ut 

artikler, og er avgjørende bidragsytere for en levende og god nettside. I mai ble det gjort en 

del forandringer på nettsiden, som tilpasset den bedre til dagens bruk. Da la vi inn en stor 

hovedsak på toppen, og flere saker nedover på forsiden (31 saker, istedenfor 10 som det 

var). Antall ”siste nyheter” i feltet til venstre er også økt fra 10 til 25. 

 

I tillegg la vi inn en funksjon hvor våre brukere kan klikke på ”liker”-knapp for facebook på 

artikler på siden vår. Dette er en funksjon som vi ser at blir brukt, og det gir god 

reklame/publikasjon for det vi skriver på nettsiden. 

 

På fjorårets DK ble alle oppfordret til å legge alle nyheter ut på forsiden. Nå har det blitt så 

mange aktive distrikter at vi har begynt å stramme tøylene igjen. Vi har laget noen 

kjøreregler for hvilke artikler som fortjener plass på forsiden, og hvilke som bør være 

forbeholdt distriktene.  

 

I år har redaksjonen i større grad enn tidligere deltatt på store prøver, og hatt live 

oppdatering fra dem. Ettersom vår egen nettløsning er vanskelig å oppdatere fra mobil / 

nettbrett har vi brukt andre bloggløsninger. Vi savner å motta oppdateringer fra flere med-

prøvedeltagere under de store prøvene. Vi i redaksjonen fører gjerne egen hund, så vi 

trenger hjelp for å få med alt om vorsteheren fra prøven. Dette er et budskap vi gjerne vil at 

alle tar med til sitt distrikt, at det er bare å ”sladre” på seg selv og andre vorstehere, når man 

deltar på store prøver.  
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Jaktrådets årsrapport 2012 

 

Det er ikke lett å følge opp en sesong som våre raser hadde i 2011. Vi har ikke vært på pallen 

i våre høystatusløp i år, men vi har vært representert i alle finaler. Beste resultat ble 

oppnådd i NM vinter med en 4. VK finale til Markusfjellets Raipas og Ulf Antonsen. Videre 

har vi blitt premiert i både kvaliker og semifinaler.   

 

NM lag vinter på Andøya ble det en 4. plass til KV laget som bestod av: 

 

1. N S UCH N J(K)CH N JCH ARON, eier Thomas Ellefsen 

2. SENJAFJELLETS BUM TSAREK, eier THOMAS HANSEN 

3. N J(K)CH N JCH MARKUSFJELLET'S GDF RAIPAS, eier ULF ANTONSEN 

 

SV laget ble nr 7. Her bestod laget av: 

 

1. E AIVA, eier TORGEIR DAHL 

2. HOVDMYRA'S SWAY, eier RUNE MIKALSEN 

3. N UCH N J(K)CH GRESSFJELLETS ALBERT, eier DAGFIN FAGERMO 

 

På høystatusløpene for unghunder vinter hadde vi en stor helg under Sørnorsk mesterskap 

for unghunder på Filefjell. Her gikk KV Rampens Extra til Nina Smidtsrød helt til topps etter å 

ha oppnådd 2. pr. kvalik på lørdag. KV Tylderingen`s Zita til Eirik Fortun ble nr. 4 og SV 

Pladsfjellets Røy til Torill G og Per Hartwig nr. 5 i finalen. 

 

NM lag høyfjell på Kongsvoll ble det en 6. plass til KV laget som bestod av: 

 

Markusfjellets Raipas og Ulf Antonsen 

Haugtuns Fri og Ola Øie 

Ulvesvollens Ylva og Jens Thomas Sagør 
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SV laget ble nr 7. Her bestod laget av: 

 

Hovdmyras Sway og Rune Mikalsen 

Gaundaldrømmens Rago og Walter Paulsen 

Gaundaldrømmens Era og Rolf Gaundal 

 

I Norsk derby deltok tre KV og en SV under kvalifiseringen på Norsk Derby. Rugdelias Tlf 

Khaleesi og Tore Kallekleiv gikk videre til semifinalen og finalen på søk, men lyktes ikke i 

finalen. 

 

På NM skog har vi gode tradisjoner, men i år lyktes vi ikke helt. I finalen hadde vi tre hunder 

som ikke lyktes i å bli premiert. 

 

NM lag lavland ble det en 5. plass til KV laget som bestod av: 

 

Gruffwe RIJS DKN Astrix, eier/fører Roger Andersen 

Stallogaisas Tell, eier/fører Per Olai Stømner 

Tierbuas Enja, eier/fører Tommy Andersen 

 

SV laget ble nr 7. Her bestod laget av: 

 

Hovdmyra's Tumbling Dice, eier/fører Kjetil Pedersen/Ivar Ekenes 

Rotvelta`s Dkm Tussa, eier/fører Lone Gudim 

Hongfjellets Tess, eier/fører Lars Helge Trones 

 

 

I VM i år ble det ingen premieringer, men vi vil nevne KV Aron til Thomas Ellefsen fikk 

premiegraden TRES BON under Middelhavscupen som ble arrangert i forkant av VM. 

I tillegg til disse prestasjonene vil Jaktrådet trekke frem de historiske prestasjonene som ble 

oppnådd av LV Fraggle av Mjøsgløtt. I vinter oppnådde hun 2 x 1. AK på Dovre og som ikke 

dette var nok ble hun den første langhår som ble premiert i VK med en 2. VK Høyfjell på vår 

egen Trippelprøve på Kongsvoll. 
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Årets hunder i NVK 2012: 

 

Årets vorstehhund INT N S UCH N JCH N J(K)CH RUGDELIAS NMJ LUCILLA 

Årets allroundhund SØR HOLLEIAS BTF JAZZ 

Årets Unghund SAGÅSEN'S TYRA 

 

Årets hunder i NVC 2012: 

 

Årets Vorstehhund NVC RAMPEN'S EXTRA 

Årets unghund lavland Ville 

Årets unghund høst SCHOU'S LERKE 

Årets unghund vinter SAGÅSEN'S TYRA 

Årets unghund allround Pladsfjellets RØY 

Årets strihår Allround AK/VK N J(K)CH HOVDMYRA'S WHOLE LOTTA YOKO 

Årets korthår Allround AK/VK N J(K)CH GRUFFWE RIJS DKN ASTRIX 

Årets lavlandshund AK/VK RAMPEN'S EXTRA 

Årets vinterhund AK/VK N J(K)CH N JCH MARKUSFJELLET'S GDF RAIPAS 

Årets Høyfjellshund AK/VK FJÄLLBRISENS GERRY 

ÅRETS LANGHÅR FRAGGLE AV MJØSGLØTT 

Årets skogsfuglehund INT N S UCH N JCH N J(K)CH RUGDELIAS NMJ LUCILLA 

 

Jaktrådet vil gratulere alle vinnerne av NVC titler og de tre vinnerne av NVK titlene. Vi vil 

takke alle vorsteh eiere for et flott år med mange fine resultater. Gratulere også til alle som 

har fått championat titler på sine hunder.  

 

Vi ønsker alle velkommen til ny NVC sesong i 2013. 
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Avlsrådet 

Avlsrådets beretning for 2012 

Det har vært avholdt 5 møter i AR dette året. Møtene har mest vært holdt som 

telefonmøter, men ett møte ble holdt på Gardermoen. 

AR har hatt flere utfordrende saker å arbeide med dette året og erkjenner også at man ikke 

har fått fullført en del av disse.  

Arbeidet i AR har i store trekk vært gjort etter samme retningslinjer som tidligere mht. 

paringshenvendelser og tilliggende arbeid. 

Noen kjernetall 

Korthåret vorsteher: I året er det registrert 34 kull med KV (2011=25 kull), med 233 

registrerte valper (2011=165 valper), og det er røntget 101 hunder hvorav 96 er fri for HD, 

dvs. en HD-frekvens på 5% (2011=7%). På utstillinger ble det gitt 51 bedømmelser av KV, mot 

55 i 2011 (obs: flere av bedømmelsene er gitt på samme hund ved forskjellige utstillinger) 

Strihåret vorsteher: Det ble registrert 13 kull med SV (2011=21 kull), med 100 registrerte 

valper (2011=157 valper), og det er røntget 101 hunder hvorav 4 hunder hadde HD (grad C), 

noe som gir en HD-frekvens på 4% (2011=6%). Det er gitt 48 utstillingsbedømmelser, mot 49 

i 2011. (obs: flere av bedømmelsene er gitt på samme hund ved forskjellige utstillinger) 

 

Langhåret vorsteher: Det er registrert 6 kull med LV (2011= 4 kull), med 44 registrerte valper 

(2011= 19 valper), og det er røntget 11 hunder, hvorav 1 er registrert med grad C, resten er 

fri, dvs. en HD frekevens på 9% (2011= 0%). På utstillinger er det gitt 19 bedømmelser 

(2011=16)  

Det har vært noe forskjellige tilbakemeldinger fra oppdrettere om omsetningen, men alle 

har til slutt fått solgt alle valper.  

 

IT 

Det er gjort framskritt mht. klubbens IT-løsning når det gjelder AR’s arbeid med registrering 

av godkjente parringer osv., men fremdeles har vi problemer med hundedatabasen, som 

inneholder en rekke feil. Disse kommer fram bl.a. ved søking på hund og sjekking av premier. 

Man kan se at mange hunder mangler premier og enkelte hunder finnes øyensynlig ikke i 

databasen. Dette skaper en viss frustrasjon både hos AR og medlemmene for øvrig. Videre 

har vi noe av de samme problemene ved framstilling av årbokas oversikt over avlsgodkjente 
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hunder, med premier. De aller fleste feil man finner er at premier mangler og de aller fleste 

av disse igjen er på plass i NKK’s hundedatabase. Vi har nå arbeidet i over 2 år med å finne 

fram til hvordan feilene i NVK’s database oppstår, og vi vet noe mer enn før. Først og fremst 

ser vi at den måten vi har presentert våre avlsgodkjente hunder sannsynligvis må gjennom 

en komplett reform. Vi har begynt å finne fram til alternative databaser og 

presentasjonsformer og håper dette kommer til en løsning i første halvår 2013, noe avhengig 

av de økonomiske konsekvenser. 

Avlsindekser 

Feilene ved premieoversiktene for de avlsgodkjente hundene får mange til å tro at 

avlsindeksene for jaktlyst, viltfinnerevne og Hd lider av samme feil. Dette er heldigvis ikke 

tilfelle, da disse beregninger er helt uavhengig av NVK’s database. 

Imidlertid har vi ønsket å presentere ajourførte avlshundlister med så få feil som mulig, og 

dette har vi ikke lyktes med mht. premiene. Dette har medført at vi heller ikke har klart å 

presentere lister 2 ganger per år, slik som lovet. Imidlertid har AR hatt til sin disposisjon 

ajourførte lister over avlsindekser på alle hundene to ganger, slik vi lovet, men 

presentasjonen av disse har altså uteblitt. Dette beklager vi selvsagt sterkt! 

AR opplever at avlsindeksene er en meget god støtte ved arbeidet med potensielle paringer 

og rådgiving om dette til oppdretterne.   

Haleamputerte hunder 

I de aller siste dagene av året kommer det nyheter fra Mattilsynet at forskriften om 

haleamputerte hunder er endret. Endringene går i korthet ut på at norske hunder som av en 

eller annen grunn får skader på halen, som medfører nødvendig amputering, fra nå av kan få 

stille på utstillinger og prøver på linje med andre norske hunder (dokumentasjon forlanges 

selvsagt!). Videre skal det være lov at utenlandsk eide hunder, som er lovlig amputert i sitt 

hjemland, kan få stille på internasjonale utstillinger i Norge. 

Dessverre var dette kun en halv seier for oss. Vi har med kraft framlagt at importerte 

norskeide hunder som er lovlig kupert i sitt opprinnelsesland må få stille på aktiviteter på 

linje med andre norske hunder, men dessverre har vi ikke blitt hørt i dette! Vi beklager dette 

sterkt, men ser ikke at vi har noe mulighet til å påvirke denne situasjonen mer slik det ser ut 

nå! 
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Representasjon 

AR’s medlemmer forsøker etter beste evne å være representert ved aktiviteter og 

begivenheter der våre raser er representert i noe grad. Dette året hadde vi som vanlig 

representanter tilstede ved landssamlingen i Trøndelag, Ved O/A-gruppas årlige 

distriktsmesterskap hadde man velvilligst forsøkt å samle SV og KV på partiene, slik at det var 

mulig for AR-representantene som var tilstede å få se så mange av den aktuelle rasen som 

mulig i arbeid. Vi satte stor pris på arrangørens velvillighet i denne sammenheng, da dette er 

uten sammenlikning den største samling av vorstehhunder på ett brett i Norge. Nyttig og 

hyggelig begivenhet! 

For øvrig har AR’s medlemmer vært til stede ved diverse utstillinger og jaktprøver gjennom 

året og i en viss grad vært til stede på medlemsmøter i regionene der det har vært 

mulig/ønskelig. 

AR’s arbeid og sammensetning 

Avlsarbeidet har som vanlig vært interessant og spennende, men også fylt av en viss 

frustrasjon over egen manglende gjennomføringsevne på en del saker, spesielt med hensyn 

til den publiseringsmessige delen som er så viktig for medlemmene. Det er heller ikke til å 

legge skjul på at sur og lite begrunnet kritikk fra enkelte medlemmer sliter på initiativ og 

arbeidslyst, særlig når kritikken kommer som følge av at AR’s medlemmer forsøker å følge 

vedtatte handteringsrutiner etter beste evne. Det har vært utfordringer både på intern og 

ekstern kommunikasjon og dette sliter for mye på prestasjonsevnen og resultatene.  

På slutten av året fikk vi på plass avløsning av de to som nå i mange år har hatt ansvar for 

rådgiving på KV-fronten. Siw Øie har varslet lenge at hun ønsket avløsning av personlige 

årsaker, og Svein Enes ønsket seg det samme. I skrivende stund har vi fått en god avløsning 

ved hjelp av Solveig Strøm og Robert Brenden, som vi ønsker hjertelig velkommen til hardt 

arbeid for felles beste! Så skal vi også i høyeste grad få TAKKE! Vi takker Siw Øie og Svein 

Enes for lang og tro tjeneste i klubbens AR. Begge har i stor grad visst å ta i bruk egne 

ressurser i form av faglig og menneskelig kunnskap til medlemmenes beste. De har begge 

hatt en stor kunnskap om KV, som er utnyttet på en god måte overfor medlemmene og til 

beste for avl på korthåret vorsteher i Norge. De har også vist stor samarbeidsvilje og – evne 

og har utgjort en stor ressurs for NVK i alle årene de har vært med! Vi skylder dem MYE! Så 

unner vi dem desto mer en mulighet til å ofre seg mer for andre deler av livet enn NVK! 

En av de sakene som er mest problematisk i denne sammenheng er årboka, som lider sterkt 

under den problematiske situasjonen med NVK’s database. AR beklager overfor 

medlemmene den manglende gjennomføringsevnen i dette! Vi kan bare si at gode 

medhjelpere har vært tålmodige og konstruktive og vil medvirke til ferdigstilling av boka, 

selv om den kommer ¾ år for sent. 
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Sekretær/Kasserer 

Unn Johannessen og Bente Holm har holdt kontroll det gjelder innkomne saker, 

medlemsregisteret og koordineringen av styrets arbeid, Distriktssamlingen, RS`t,  meget god 

styring av klubbens økonomi, forvaltet klubbens rekvisita, gaver og effekter på glimrende 

måte å for ikke og glemme Trippel prøven, Takk Takk Damer  

 

Styret takker alle for et godt samarbeid med distriktene og alle de enkelte tillitsvalgte som 

har lagt ned mye arbeid i NVK gjennom året.  

 

 

 

Des 2012  

                                    

Styret NVK 
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Vedlegg 2 

 

      

      REVISJONSBERETNING FOR 2012 
   

      Vi har revidert årsregnskapet til NVK for regnskapsåret 2012,som viser et 

overskudd på kr. 80.094.- 
    Årsregnskapet består av resultatregnskap,balanse og kommentarer, dette er 

avgitt av klubbens styre. 
    Vi har kontrollert at innestående på postgiro og bankkonti stemmer med 

regnskapet. 
Det å oppnå sponsorinntekter i dagens sponsormarked er 
respektabelt. 

 Årets regnskapsresultat viser betydningen av nøkternhet og budsjettkontroll. 

Vi mener avls og jaktråd bør begrunne sine budjettoverskridelser. 
 Regnskapet er ryddig og oversiktlig ført. 

   Vi mener at regnskapet gir uttrykk for klubbens økonomiske stilling 30.11.2012 

og for resultatet i regnskapsåret. 
   

      

      

      

      

      

      

      Oslo 4.1.2013 
    

      

      

      

      ……………………………… 
 

……………………………… 

             Bjørn Stang 
 

             Karl K. Moe 
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Vedlegg 3 

 

Valgkomiteens innstilling til nytt hovedstyre i Norsk Vorstehhund klubb 2013 

Leder: Pål Andersen (på valg)     Forslag: gjenvelges for 1 år 

Nestleder: Robert Brenden (på valg)     Forslag: gjenvelges for 2 år 

Styremedlem: Øystein Eriksen (på valg)    Forslag: gjenvelges for 2 år 

Styremedlem: Kai Rune Johannesen (på valg)    Forslag: gjenvelges for 2 år 

Styremedlem: Rune Fossum (ikke på valg, 1 år igjen) 

Styremedlem: Maria Wien (ikke på valg, 1 år igjen) 

Styremedlem: Harriet Wiggen (ikke på valg, 1 år igjen)  

 

Valgkomiteens innstilling til revisorer for Norsk Vorstehhund klubb 2013 

Bjørn Stang, på valg      Forslag: gjenvelges for 1 år 

Vara revisor Karl K. Moe, på valg    Forslag: gjenvelges for 1 år 

 

Valgkomiteens innstilling ny valgkomite Norsk Vorstehhund klubb 2013 

Leder Tor Frigård (ikke på valg 1 år igjen) 

Medlem Anders Simensrud, (ikke på valg, 2 år igjen) 

Medlem Torgeir Dahl (ny)     Forslag: velges for 3 år 

   

 

 

 

 

 

Ole Andre Hestmo   Tor Frigård   Anders Simensrud 

Leder     Medlem    Medlem  



Side 24 av 26 

 

 

Vedlegg 4 

Presisering av kriterier for å oppnå en avlsgodkjenning for hunder i NVK. 

Det har i siste år vært gjort enkelte parringer med frossen sperma og det er også planlagt 

flere slike i fremtiden. Dessverre viser det seg at flerparten av disse ikke blir godkjente 

parringer, grunnet at de aktuelle hannhunder har for mange valper født etter seg. 

Sittende avlsråd tolker teksten i avlskriteriene slik at hunder som en gang ble stoppet i videre 

avl grunnet mange avkom, ikke er aktuelle som avlshunder i fremtiden. Dette tiltross for at 

hundene er døde for mange år siden og det samme gjelder også direkte avkom etter disse 

hundene. 

Dette skjer samtidig som det oppfordres til å tappe og fryse ned sperma etter gode 

nedarvere. 

Teksten som bør presiseres/endres er pr i dag: 

Generelt for alle parringer gjelder dessuten: 

Begge hunder skal så langt en kjenner til være fri for arvelige defekter av vesentlig betydning 

for rasen og den enkelte hund. Begge hundene skal ha godt gemytt og vise ønskelig atferd 

ovenfor mennesker og andre hunder.  

Videre skal hundene ikke ha flere registrerte avkom hos NKK enn 5% av generasjonen de selv 

lever i. En hundegenerasjon settes vanligvis til 5 år. Eventuelt tidligere avkom blir også 

vurdert i godkjenningsprossesen. 

Forslag til endring er som følger: 

Generelt for alle parringer gjelder dessuten: 

Begge hunder skal så langt en kjenner til være fri for arvelige defekter av vesentlig betydning 

for rasen og den enkelte hund. Begge hundene skal ha godt gemytt og vise ønskelig atferd 

ovenfor mennesker og andre hunder.  

Videre skal hundene ikke ha flere registrerte avkom hos NKK enn 5% av nålevende 

generasjon.  

Dette vil forhåpentligvis oppfordre medlemmer til å ta vare på gener etter gode avlsdyr, slik 

at man eventuelt kan hente dette inn igjen i fremtiden. 

Hundene som brukes i avl skal ikke ha flere registrerte avkom hos NKK enn 5% av nålevende 

generasjon. Dette vil forhåpentligvis oppfordre medlemmene til å ta vare på gener etter 

gode avlsdyr, slik at man eventuelt kan hente dette inn igjen i fremtiden.  

NVK O/A 22.12.12 



Side 25 av 26 

 

 

Vedlegg 5 

Forslag til endring av regelverk NVC-cup og NVK 
Viser til nåværende kriterier for kåring av Årets Allroundhund i NVC: 
“Minimum premiert på 3 prøvegrener i UK  
Minimum premiert på 4 prøvegrener i AK/VK  
Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, skog, lavland, fullkombinert og apport. Hvis det står 

likt vinner yngste hund.” 

 
Foreslåes endret til: 

“Minimum 3 prøvegrener i UK og apport skal være en av grenene. 

Minimum 4 prøvegrener i AK/VK og apport skal være en av grenene.  

Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, skog, lavland, fullkombinert og apport. Hvis det står 

likt vinner yngste hund.” 

 
Sak 6 
Viser til nåværende kriterier for kåring av Årets Allroundhund i NVK: 
“Vinner er den hunden med høyest poengsum etter NVC-reglene. Beste resultat fra 
minimum 4 prøvegrener teller. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, skog, lavland, 
fullkombinert og apportprøve.  
Hvis det står likt, vinner yngste hund.” 
 

Foreslåes endret til:  

”Vinner er den med høyest poengsum etter NVC-reglene. Beste resultat fra minimum 4 

prøvegrener, der apport skal være en av grenene. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, 

skog, lavland, fullkombinert og apport. 

 Hvis det står likt, vinner yngste hund”. 

 

Begrunnelse for begge forslagene: 

En hund som kåres til årets allround hund bør bevise at den i tillegg til å bringe fugl for skudd 

i forskjellige prøvegrener også behersker viktige oppgaver etter skuddet: 

Til forskjell fra en “enkel” VK-apport/apportbevisprøve, prøves hunden på 3 forskjellige 

måter på en apportprøve: 

 Hundens evne til å lokalisere og apportere skadet småvilt som ikke har etterlatt seg 
spor  

 Hundens vannpasjon, svømmedyktighet og dens evne til samarbeid med fører for å 
lokalisere viltet og apportere det fra vannet  

 Hundens evne til å spore opp og apportere såret småvilt  
I en tid der det er stort fokus på å drive human jakt, er det vesentlig at NVK tar dette 

viktige momentet med i arbeidet for å fremme vorstehrasene. 

 

  



Side 26 av 26 

 

 

Vedlegg 6 

 

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR 2013 

 

 Ferdigstille Jubileumsboken 2010 
 

 Årbok 2011 
 

 Utarbeide ny mal for årbok 2012 
 

 Årbok 2012 
 

 Utarbeide ny kravspekk hundedatabase for AR/NVK 
 

 Igangsette ny hundedatabase 
 

 Oppfølging av avlsplan 2010 - 2019 
 

 Utarbeide nye vedtekter for NVK  
 

 Forankre NVK`s nye lover 
 

 Handlingsplan for SV  
 

 Markedsføring av rasene 


