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Saksbehandler: 
Britt Svendsen 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Utvalg Møtedato Saksnummer 
Representantskapet 29.01.2017 001/17 

Vedlegg: 
Oversikt over antall stemmer pr 31.12.2016 

Hovedstyrets innstilling: 
Innkalling, saksliste, antall stemmer og fullmakter godkjennes. 

Anders Simensrud 
leder 
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Oversikt over antall medlemmer og stemmer på RS 
 
 

Distrikt Antall medlemmer 
pr. 31.12.2016 

Antall stemmer  
på RS 2017 

Agder 
 

32 1 

Buskerud 
 

117 2 

Finnmark 
 

40 1 

Hedmark/Oppland 
 

186 2 

Hordaland 
 

86 1 

Møre og Romsdal 
 

28 1 

Nordland 
 

62 1 

Oslo/Akershus 
 

396 4 

Rogaland 
 

58 1 

Trøndelag  
 

195 2 

Troms 
 

65 1 

Vestfold/Telemark 
 

92 1 

Østfold 
 

75 1 

 
Totalt 

 
1432 

 
19 

 

Totalt 1439 medlemmer inkl. utenlandske medlemmer. 
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Saksbehandler: 
Britt Svendsen 
 
 
 
 

Valg av ordstyrer  
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 
Representantskapet 29.01.2017 002/17 

 
 
Vedlegg: 
 
 
Hovedstyrets innstilling: 
Forslag fremmes i møtet. 
 
 
 
 

Anders Simensrud  
leder  
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Saksbehandler: 
Britt Svendsen 
 
 
 
 

Valg av referent og protokollunderskrivere 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 
Representantskapet 29.01.2017 003/17 

 
 
Vedlegg: 
 
 

 
Hovedstyrets innstilling: 
Forslag fremmes i møtet. 
 
 
 
 

Anders Simensrud  
leder  
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Saksutredning 

Representantskapet skal velge referent og 2 representanter til å underskrive protokollen, jfr 
Norsk Vorstehhundklubbs lover § 3-4, b. 
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Saksbehandler: 
Britt Svendsen 
 
 
 
 

Godkjenning av nye distriktsrepresentanter 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 
Representantskapet 29.01.2017 004/17 

 
 
Vedlegg: 
 
 
Hovedstyrets innstilling: 
Nye distriktsrepresentanter er: 
 
Agder:  
Hedmark/Oppland: Kristian Noer 
Hordaland: Børge Follesøy 
Oslo/Akershus: Ove Myhre 
Vestfold/Telemark: Ole-Erik Furuheim. 
 
Ovennevnte nye distriktsrepresentanter godkjennes. 
 
 
 
 

Anders Simensrud  
leder  
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Saksutredning 
Følgende nye distriktsrepresentanter er valgt for 2017: 
 
Agder: 
Hedmark/Oppland: Kristian Noer 
Hordaland: Børge Follesøy 
Oslo/Akershus: Ove Myhre 
Vestfold/Telemark: Ole-Erik Furuheim 
 
Agder har årsmøte 19.01.17 og navnet på valgt DR vil presenteres i møtet. Rogaland har 
ikke fått kandidat til DR vervet og dermed fordelt oppgavene internt i arbeidsutvalget.  
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Saksbehandler: 
Britt Svendsen  
 
 
 
 

Godkjenning av distriktenes valgkomiteer 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 
Representantskapet 29.01.2017 005/17 

 
 
Vedlegg: 
 
 
Hovedstyrets innstilling: 
Distriktenes valgkomiteer for 2017 godkjennes. 
 
 
 
 

Anders Simensrud  
leder  
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Saksutredning 

Distriktene har i sine årsmøter valgt følgende valgkomiteer: 
 
 

AGDER:  BUSKERUD  FINNMARK 
     
Helge Reinertsen  Terje Holmberg Torhild Jakobsen 
Magne Brynulfsen  Anders Simensrud  Linda Rognmo 
  Christoffer Pedersen Ole Kristian Elvenes 
     
HEDMARK/OPPLAND HORDALAND  MØRE OG ROMSDAL 
     
Elisabeth Michelson  Sissel Bergesen  Ståle Aspelund 
Bjørn Strandvik Tommy Bjerke  Frode Erlandsen 
Roger Brenden  Torbjørn Søgaard   
  Tom Lilletvedt   
     
NORDLAND  OSLO/AKERSHUS  ROGALAND 
     
Dagfinn Fagermo  Ellen Marie Imshaug Vidar Mong 
Walter Paulsen  Øystein Dahl  Aleksander Kristiansen 
  Bente Øfjord   
     
TRØNDELAG  TROMS  VESTFOLD/TELEMARK 
     
Arne Aalberg    John Halvor Madsen 
Steinar Lund     Åse I Furuheim 
    Ulrich Aasland 
     
ØSTFOLD     
     
Lone Gudim     
Pål W Pettersen     
Unn Johannessen     

 
 
Kommentar: Troms har ikke fått avholdt årsmøte pr i dag. Derfor ingen navn der. 
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Saksbehandler: 
Tore Kallekleiv 
 
 
 
 

Årsberetning for 2016  
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 
Representantskapet  29.01.2017 006/17 

 
 

 
Vedlegg: 
Årsberetning for hovedstyret i NVK 2016 
 
 
 
Hovedstyrets innstilling: 
Årsberetning for 2016 godkjennes. 
 
 
 
 

Anders Simensrud  
leder  
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Hovedstyrets årsberetning 2016 

Styret og sentralt tillitsvalgte 

Leder  Anders Simensrud 
Nestleder Øystein Eriksen 
 
Styremedlem 
 
 IT  Signe Karin Hotvedt 
Red FH  Harriet Wiggen 
Avlsråd leder Kai Rune Johannessen 
Jaktråd leder Marius Kjønsberg 
Jaktråd  Geir Henning Strøm 
 
Vara  Anne Grete Langeland 
 
Sekretær Britt Svendsen 
Kasserer Bente Holm 
 
Avlsråd KV Anne Grete Langeland 
  Tommy Andersen 
  Solveig Strøm 
 
Avlsråd SV Tor Asle Eliassen 
  Torgeir Dahl 
  Trude Lien 
 
Avlsråd LV Helge Heimstad 
 
Dataansvarlig Ståle Garborg 
 
Webredaktør Signe Karin Hotvedt 
Redaksjon Harriet Wiggen 
  Morten Bøhmer 
  Ida Solli 
 
Materialforvalter 
  Britt Svendsen 
 
Revisor  Morten Sørensen 
  Bjørn Stang 
 
Valgkomite Pål Andersen 
  Ola Øie 
  Tore Kallekleiv 
 
Representasjon 
RU/FKF  Anders Simensrud 
  Marius Kjønsberg 
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NKK sin kontakt i FCI for de kontinentale stående fuglehunder har vært Lorenzo Wiese 
Hansen. Fra 1.12.16 overtok Audun Kristiansen som FCI kontakt. 
 
Hedersbevisninger 
 
Per Westgård, Vigdis Nymark og Einar Malm fikk tildelt meget fortjent gullmerke på 
landssamlingen til NVK som var i Trøndelag i pinsen. 
 
Møter  
 
Vi har hatt 11 styremøter i perioden, distriktskonferanse og RS.  
Landssamlingen var i Trøndelag. 
NVK var representert med Anders Simensrud og Marius Kjønsberg på Fuglehundtinget som 
var i Drammen. Marius Kjønsberg er nestleder i RU. Anders Simensrud representerer RU i ny 
lavlandskomite som ligger under FKF. Jørn Tore Karlsen NVK ble valgt inn i FKF som 
representant for dommerutvalget. 
Det har vært flere møter i RU og i lavlandskomiteen der VM for stående fuglehunder har 
vært mye diskutert.  
VM gikk i Danmark med flere gode resultater. Neste år er det i Frankrike der vi har tenkt å 
bite godt fra oss. 
Det er god kjemi i hovedstyret til NVK og i RU. 
 
Viktige saker 
 
Nye hjemmesider har vært tema på alle styremøter gjennom året. Signe Karin Hotvedt har 
gjort en formidabel jobb med de nye sidene som vi håper vil bli tatt godt i mot. Avtalen med 
TAG (de gamle sidene) opphørte ved nyttår. Vi lagde ny avtale med IDIUM etter 
anbudsrunder. Se fyldigere rapport fra IT gruppa. 
 
Avlsrådet har også hatt mye tid på styremøtene der tema har vært index og avlspris og 
oppdretterpris LV. Se årsrapport avlsrådet. 
 
Jaktrådet har også hatt mye gjennom året spesielt rundt VM. NM lag har vært tatt ut både 
for SV og KV i tre NM. Årets hunder er kåret i NVK og NVC og vil bli hedret på DK.  
SV Speldragets Goldigger til Randi Shulze ble kåret til årets jakthund uansett rase på jakt og 
fiskemessa på Elverum i august for sine flotte resultater i 2015.  
Vi tok også sølv i NM skog med SV Ullekalvs Si-Frøken til Lone Gudim. 
Apportsaken fra tidligere blir fulgt opp av jaktrådet. 
Se årsrapport jaktrådet. 
På Elverum hadde NVK Hedmark og Oppland flott stand. 
 
Det er gjort noen forsøk på medlemsverving uten at dette har før til noen økning bla med 
gratis medlemskap fra villmarksmessa på Lillestrøm. Der var NVK representert med flott 
stand i regi av NVK O/A. 
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Vi i NVK har måtte avlyse flere av våre prøver i 2016 og det er bekymrings fult. Mye på grunn 
av dommermangel så vi ber våre dommere se nøye på terminlisten for 2017 og prøve å 
hjelpe klubben med våre arrangement. 
Årboken blir bare presentert som PDF fil på nettsiden etter vedtak på forrige DK. 
 
Antall medlemmer 
 
2016  1432 medlemmer 11 æresmedlemmer 
2015  1489 medlemmer 10 æresmedlemmer 
2014 1494 medlemmer 10 æresmedlemmer 
2013 1469 medlemmer 9 æresmedlemmer 
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 
 
Hovedstyret takker alle ute i distriktene for den innsatsen dere legger ned klubben i våre 
hjerter. 
 
 
Avlsrådets beretning for 2016 

Avlsrådets sammensetning 
Korthår: Anne Grete Langeland, Solveig Johanne Strøm Aaknes, Tommy Andersen 
Langhår: Helge Heimstad 
Strihår: Trude Lien, Tor Asle Eliassen, Torgeir Dahl 

Leder: Kai-Rune Johannessen 

 

Generelt 
Det har vært avholdt 5 møter i AR dette året. Møtene har vært holdt som telefonmøter, via 
Skype på Internett og vi har hatt 2 fysiske møter. Arbeidet i AR har i store trekk vært utført 
etter samme retningslinjer som tidligere mht. paringshenvendelser og tilliggende arbeid. I 
tillegg har vi hatt enkelte tunge saker som har gått igjen på de fleste møtene og i arbeidet 
gjennom året. Året har ikke vært bare fruktbart mht. måloppfyllelse. En stor sak som skulle 
ferdigstilles dette året er rasekompendier som skal legges inn til NKK for godkjennelse og 
være grunnlag for eksteriørdommerne i deres arbeid. Vi har hatt 2 fysiske møter med dette 
som hovedarbeidsoppgave, men må konstatere at vi ikke har kommet i mål med dette.  

Vi har i samarbeid med forsker Jørgen Ødegård forsøkt å finne gode løsninger på beregning 
av avlsindekser for importer. Det viser ser imidlertid at andelen importer i norsk vorstehhund-
avl er så vidt stort (importer er per definisjon alle individer som brukes i avl, som ikke er født i 
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Norge), at de løsninger som er brukt i annen husdyravl er lite egnet for våre data. Dermed er 
vi ikke kommet i mål med denne oppgaven, slik vi hadde håpet.    

 

Valpeproduksjonen 
Valpeproduksjonen var lavere i 2016 på KV og SV. Av KV var det registrert 33 kull med i alt 
193 valper født i 2015. Det gir 63 valper færre (ca. 25%) enn i 2015. Av strihår ble det født 15 
kull med i alt 87 valper (25% færre enn i 2015). For LV er det registrert og født 3 kull med 16 
valper, som er 1 valp mindre enn forrige år. NB! Det er et visst etterslep i 
registreringssystemet slik at ant. kull og ant. valper vil kunne endre seg noe! 
 
Det importeres en god del hunder, først og fremst fra Sverige og Danmark, men også andre 
land er aktuelle.  

Mht. importer er det for SV registrert 8 importer, mest fra nordiske land. For KV er det 
registrert 10 importer, og det er registrert 4 importer av LV dette året. Vi skal være 
oppmerksomme på at selv om mange importer kommer fra Sverige eller Danmark, har de 
ofte opprinnelig opphav eller store deler av stamtavla fra andre land i Europa. 
 
Utviklingen i registeringstallene de siste årene framgår av figur 1.    
 
IT 
NVK’s hundedatabase fungerer etter hva vi kan registrere rimelig godt og begynner å bli godt 
kjent av de fleste medlemmer. Bilder av hundene kunne det vært mye mer av og alt for få 
benytter anledningen til å få lagt ut gode bilder av sin hund. Bildet må være relativt 
høyoppløselig, og selvsagt vise hunden godt i proporsjoner og uttrykk. Det er kun AR’s 
medlemmer som kan legge inn bilder, så disse må sendes til AR.  
 
Innskriving av jaktprøvekritikker for 2016 har gått fortløpende etter hvert som vi har fått dem 
tilsendt, og vi er rimelig ajour for SV og LV. Det er en del kritikker for KV som ikke er skrevet 
ennå og vi håper det kan gjøres tidlig i 2017.  
 
Prøvestarter som eventuelt mangler i NVK’s database MÅ først sjekkes i NKK’s 
DogWeb. Ligger de der og ikke i NVK databasen kan henvendelse gjøres til AR! Vær 
oppmerksom på at det kan ta 2 – 4 uker fra et prøveresultat er synlig i DogWeb til det 
er synlig i Datahound. Dette har med hvor snare NKK er til å legge dataene ut på filer, 
så vi kan få tak i dem og oppdatere Datahound.  I perioder har det vært opptil 8 – 9 
ukers etterslep. 
 
 
Utviklingen av HD 
AR følger med på utviklingen av HD for rasene våre for å se på mulige trender og tiltak. I 
2016 ble 115 KV røntget og av disse kom 7 hunder (6%) ut med grad C. Ser vi derimot på 
HD -tallene for hundene fordelt på registreringsår, får vi se at av 289 hunder født i 2015 er 60 
stk. (21%) nå røntget og av disse er det kun 2 som har HD (3%). Dette er omtrent på linje 
med tidligere år.  
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Det er i 2016 røntget 74 stk. SV. Av disse var det 7 stk. (9,4%) som hadde HD grad C eller 
D. Ser vi på de som er født i 2014 og er røntget pr. 2016 er det 51 stk. og av disse er det 9 
stk. (17,6 %!) som har HD, mens for hunder født i 2015 er det til nå røntget 37 stk., og her er 
det ingen som har HD! Vi skal være svært glade for denne utviklingen, men være 
oppmerksom på at langt flere hunder av 2015-årgangen skal røntges, for å få en god 
oversikt. Til dette trenger vi hjelp fra oppdrettere og hundeeiere over hele landet! 

For LV er registreringstallene og antall røntgede hunder så lavt at det ikke er så mye som 
skal skje før HD-andelen ryker i taket. I 2016 ble det røntget 16 hunder, alle var fri, med 13xA 
og 3xB som resultat. Ser vi på hunder født i 2015 er det nå 8 av 17 som er røntget og alle er 
fri! Vi har vært utrolig heldige mht. HD på LV de siste årene og dette får vi bare være glad for 
og håpe fortsetter!   
 
 
Representasjon 
AR-representanter har vært til stede ved diverse medlemsmøter og andre arrangementer, og 
blant annet var flere av AR’s representanter tilstede ved klubbens hovedsamling i pinsen. 
Apportprøvene på Holleia og Åstjern samler alene flere hundre starter hovedsakelig fra våre 
egne raser og AR-representanter var tilstede også her. Apport-prøvene er et meget godt 
samlingspunkt for vorstehhund-eiere og en god rekrutteringsbase for eventuelle potensielle 
nye vorstehhund-eiere som bør utnyttes godt. 
 
 
Henvendelser om parringer 
Det vi kunne ønske var generelt litt mer langsiktig planlegging av mulig paring og at AR kan 
være en aktiv medspiller. Vi opplever ofte at man allerede har gjort avtale med hanhundeier 
før man kontakter AR. Vi mener ikke at vi vet eller kan så mye mer enn oppdretterne, tvert i 
mot, men vårt ståsted kan gjøre at vi har noe mer informasjon og kan se behov og 
muligheter for rasens beste på en litt mer objektiv måte, noe alle burde være interessert i. 
 
Det er viktig at oppdrettere også følger opp informasjonen med valpingsdato, antall valper og 
kjønnsfordeling. Ikke mindre viktig er at AR får vite om det snarest mulig hvis tispa er tom, 
aborterer, eller annet inntreffer som endrer kullets status. Korrekte lister over godkjente 
paringer bidrar til tillitt til systemet og kan lette omsetningen av valper til gode kjøpere, noe vi 
alle er tjent med. 
 
AR har laget en oversikt som viser hvordan man bør gå fram når man planlegger kull og 
håper dette kan være en god veiledning.  
 
RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) 
Våre RAS-dokumenter ble levert til NKK i første kvartal 2014 og ble godkjent, men fikk 
enkelte kommentarer på ting som burde rettes opp. Dette er nå gjort og dokumentene er lagt 
ut på nett. RAS-dokumentene skal være «levende» dokumenter som gjennomgås jevnlig 
(hvert år) og eventuelt oppdateres ved behov.   
 
Kontakt med naboland 
AR har sporadisk kontakt med Danmark og Sverige på flere nivåer. Det er et ønske om å 
utvide kontakten med Sverige spesielt, siden mye avlsmateriale går på tvers av våre 
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landegrenser. Vi har fortsatt arbeidet med å få til et felles norsk/svensk AR-møte. Dette er nå 
fastlagt og vil finne sted i Sverige i begynnelsen av 2017. 
 
Avlsindekser og norsk avl 
AR mener indeksene er et meget nyttig hjelpemiddel i planleggingen av avlsarbeidet. Med 
den frekvensen av importer som vi har i forhold til den avlsaktive delen av den norske 
populasjonen, har vi ønsket å få til en mest mulig korrekt løsning for disse. Dette har vi 
samarbeidet med forskningsressurser for å finne en løsning på, men dessverre så finner vi at 
importene utgjør så vidt stor andelen av den norske avlen, at de løsninger som har vært 
brukt i husdyravlen for dette, ikke vil fungere tilfredsstillende for våre raser. Inntil videre må vi 
heller se på en mere fleksibel handtering av indeks-systemet for godkjenning av importerte 
hunder i avl. Dette må bli en prioritert sak i 2017.  Det gjelder å få inkludert importene i det 
norske avlsarbeidet på en fornuftig måte og det er ekstra viktig at avkommene mønstres på 
prøver og utstillinger, og blir røntget. Vi ser at indeksene på importene relativt raskt 
korrigeres opp til «riktig» nivå når dette skjer. Vi håper på et godt samarbeid med 
avlshundeiere for å få dette til! 
 
NVK har ansvar for at avlsarbeidet for våre tre raser har en god utvikling i tråd med 
avlsplanen og RAS-dokumentene. Vi må nok imidlertid innse at med dagens importrate, er 
det svært begrenset hvilken innflytelse NVK og våre tiltak har på utviklingen av hundene 
våre. Vi er i større og større grad prisgitt den avl som føres i de landene vi importerer hunder 
fra. Det behøver selvsagt ikke nødvendigvis gi dårlige resultater, men vi må være klare på at 
utviklingen blir mer uforutsigbar, ikke bare på HD og sykdommer generelt, men også på 
gemytt, eksteriør og jaktlige egenskaper. Dette er noe man kanskje burde vie mer 
oppmerksomhet framover. Vårt kommende møte med det svenske avlsrådet er et skritt i den 
retning. Arbeidet for å få den norske hundedatabasen oppdatert med kompatible data (først 
og fremst HD-data) fra SKK og DKK vil også være viktig i denne sammenheng. HD-data som 
deles felles i de Nordiske land (inkludert Finland) burde ikke være noe problem og er noe 
som vi vil ta opp med SVK og videre til SKK og NKK i første omgang.  
 
Sluttkommentar 
Vi har et ønske om at oppdrettere og hundeeiere skal se på Avlsrådet som en god ressurs 
for den enkelte hundeeier, og for klubben. Samtidig er vi klare på at vi etter beste evne skal 
handtere aktuelle saker etter de retningslinjer som ligger i avlskriteriene, som er vedtatt av 
DK/RS. AR har også som oppgave å tenke på avlsarbeidet for rasenes beste i det lange løp, 
noe som det ikke alltid er så lett å se for den enkelte.  
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Figur1. Registreringstall for perioden 2000 – 2016 (ekskl. importer) 

 

 

 
Årsberetning Jaktrådet 2016 

Vi har også i år hatt mange hunder som har tatt fine premier. Noen av våre unghunder har 
blitt høyt plassert i høystatusløpene.  Sogneekspressen’s Sikka med 2. premie i Artic Cup og            
Munkefjellets Vill Iver med 2. premie i Unghund Grand Prix. 
I Voksenklassen oppnådde Ullekalv Si-Frøken en meget sterk 2. VK finale NM-Skog. 

I VK har vi gode resultater fra enkelt hunder, men mangler de helt store enerne som 
presterer på høyt nivå gjennom hele sesongen. Vi ser imidlertid at det stadig kommer nye VK 
hunder til fra spennende kombinasjoner, så vi ser lyst på framtiden og håper at eierne vil 
være med å satse, og bringe mere heder og ære for våre raser. 

Vi har i år fått etablert en oppdretter pris for Langhår med poengsummer som skal være 
oppnåelige. Håper med dette at vi skal kunne få et løft for dem som driver med oppdrett for 
denne rasen. 

Sør-Norsk unghundmesterskap 
KV Rugdelias Xav Lykke, Ole Erik Furuheim 1.uk Kvalik. 

Artic Cup 
Her fikk som nevnt tidligere KV Sogneekspressen`s Lna Sikka, Ingar Olsen/Christine Karlsen 
en meget sterk 2. premie Arctic cup finale. 
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NM Vinter 
Følgende lag ble tatt ut. 

Korthår:  
Markusfjellets GDF Raipas, Ulf Antonsen.                                                                                            
Haugtun's FFB Shock, Lisbet Ottesen.                                                                                                       
Tiurjegerens Solo av Sognexpressen, Robert Brenden.                                                                          
Reserve: Rypesteggens COT Ravna, Ulf Antonsen. 

Strihår: 
Ben av Raisjavri, Sigmund Nyborg. 
Fallvindens D- Mattis, Torgeir Dahl. 
Tareskogen Isi, Geir Sve. 
Reserve: Spelldragets Golddigger, Randi Schulze. 
 
Her gikk Goldigger inn på laget da Ben ble meget forsinket til Andøya. 

Her ble Strihår nr. 6 og Korthår nr. 7 poengmessig, men korthår hadde tellende fuglarbeide 
med Raipas og fikk dermed en Bronsjemedalje. 
 
Vi gratulerer. 

 

VM Danmark og Middelhavs Cup 
Etter et uttak med mye uro der vi til slutt mistet plassene til St Hubertus til de engelske 
rasene, ble følgende hunder fra våre raser tatt ut: 

VM 
KV Huldremyras AAN Lilly DeLuxe / Solveig og Kim Aaknes. 
KV Haugtun's Shock / Lisbet Ottesen. 
KV Rampen's Na's Garmin / Violet Andersen. 

 
Middelhavs Cup 
KV Sagåsen Nico / John Madsen. 
SV Speldragets C Goldigger / Randi Schulze. 
KV Vitjar's Falcon / Violet Andersen. 
 
Her trakk Goldigger seg og Shock fikk plassen på loddtrekning. 

Premier Middelhavs Cup 
Trés Bon (2. premie) til KV Haugtun's Shock og Lisbet Ottesen.  
Trés Bon (2. premie) til KV Sagåsen's Nico og John Halvor Madsen. 
Bon (3. premie) til V Haugtun's Shock til Lisbet Ottesen. 
 
Premie VM                                                                                                                                                            
Bon (3.premie) til KV Rampen's Garmin og Violet Andersen. 
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NM-Skog 
KV Sør Holleias Btf Jazz,  Aasberg/ Simensrud   1VK Kval. 
SV Ullekalvs Si-Fröken, Lone Gudim 1. VK semi og 2.VK finale. 
 
NM Høyfjell  
Korthår: 
Haugtun's FFB Shock, Lisbet Ottesen. 
Stallogaisas Tell, Per Olai Stømner. 
Rampens Rte Flax, Nina Smidtsrød. 
Reserve: Huldremyras  AAn Lilly Deluxe, Kim Aaknes. 
 
Strihår: 
Fallvinden`s D- Mattis, Torgeir Dahl. 
Kvitsteinsdalens E-Hedda, Rune Fossum. 
Tareskogens Isi, Geir Sve. 
Reserve: Tareskogens Rogg, Nina Rossen. 
 
Korthårlaget havnet på 7. plass og Strihår på en 4. plass. 

NM Individuelt 
Her fikk SV Ben Av Raisajav`ri 1. VK m/CK kval.  

Vi hadde to videre med i finalen. Overnevnte og KV Rypesteggens Eoweyn, men ingen 
lyktes der dessverre. 
 
Norsk Derby 
Her hadde vi 7 hunder til start. Eneste premiert hund var KV Skåtfjellets Bzt Tella med 1.pr 
Kval + 5.pr semi. Var også den eneste som nådde finalen, men fikk der ingen tellende 
resultat. 

NM Lavland 

Korthår: 
Rampens Rte Flax, Nina Smidsrød. 
Haugtun's FFB Shock, Lisbet Ottesen. 
Stallogaisas Tell, Per Olai Stømner. 
Reserve: Haugtun's DPB Enja, Lisbet Ottesen. 

 
Strihår: 
Ullekalvs Si-fröken, Lone Gudim. 
Minken av Røssmyra, Bente Holm 
Spelddragets Golddigger, Randi Schulze 
Reserve: Gressfjellets Quick Step, Randi Schulze 
 
Her ble korthårlaget nummer 8 og strihår nummer 6. 

 
 
Individuelt: 
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KV Sagåsen`s Nico, John Halvor Madsen 1. VK Kval. 
SV Munkefjellets Palo, Rune Brenna 1. VK m/CK kval. 
KV Sogneexpressen`s Hti Nikki, Robert Brenden 1. VK semi. 
Her var Nikki eneste Vorstehhund til finalen. til finalen. 
 
Unghund Grand Prix 
Her fikk SV Munkefjellet’s Vill Iver en flott 2. plass i finalen. 
 
Forus Open 
Her fikk vi ingen premierte hunder. 
 
Årets Hunder NVK 
Årets Vorstehhund: SV NJ(K)CH Ullekalvs Si-fröken e/ Lone Gudim. 
Årets Allroundhund : KV N J(K)CH N JCH Sør Holleias Btf Jazz e/Belinda Aasberg og 
Anders Simensrud. 
Årets Unghund : SV Munkefjellets Vill Iver e/ Ellen Marie Imshaug. 
 
Årets Hunder NVC 
Årets Vinterhund AK/VK: KV N UCH N J(K)CH Huldremyras Aan Lilly Deluxe e/Solveig 
Strøm Aaknes og Kim Aaknes. 
Årets Unghund Vinter: Sognexpressen's Lna Sikka e/Ingar Olsen og Christine Karlsen. 
Årets Unghund : SV Munkefjellets Vill Iver e/ Ellen Marie Imshaug. 
Årets Langhår : LV Vindeggens Frøya e/Aasmund Ørbeck-Nilssen. 
Årets Høyfjellshund AK/VK : KV Aska e/Jens Thommas Sagør. 
Årets Unghund høst: KV Skåtfjellets Bzt Tella e/Tom Lilletvedt. 
Årets Unghund Allround: SV Munkefjellets Vill Iver e/ Ellen Marie Imshaug. 
Årets Strihår Allround AK/VK: SV N SE UCH N J(K)CH Speldraget's F Golddigger e/Randi 
Schulze. 
Årets Skogsfuglhund: KV Øvstebua's Adm Fryd e/Steinar Søiland. 
Årets UnghundLavland: SV Martine Av Røssmyra e/Unn Johannessen. 
Årets Lavlandshund AK/VK: KV Volleåsens Amigo e/Svein Søftestad. 
Årets KV Allround: KV N J(K)CH N JCH Sør Holleias Btf Jazz e/Belinda Aasberg og Anders 
Simensrud. 
Årets Vorstehhund NV: SV N SE UCH N J(K)CH Speldraget's F Golddigger e/Randi Schulze. 
NVKs Kombinertpremie: 

 
 
Årsberetning NVK IT 2016 
 
Redaksjonsgruppa: 

• Morten Bøhmer 
• Ståle Garborg (frem til desember) 
• Ida Sollie 
• Harriet Wiggen 
• Signe Karin Hotvedt, nettredaktør. 
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Vi har hatt meget god trafikk på nettsidene våre også i 2015. Vi har hatt over 30 000 unike 
brukere inne, og de har sett på 315 000 sider. I snitt har besøket vært på 26 000 
sidevisninger pr måned, med en topp i oktober på nesten 37 000 sidevisninger. 

Når det gjelder enkeltdager, så var trafikken overlegent størst på torsdagen før sommerens 
apportprøve på Holleia. Da tikket det inn 2700 sidevisninger, antakelig for å sjekke startlister 
og kjørebeskrivelser. Vi har dessverre ikke trafikktall for enkeltartikler, undermapper og NVC 
isolert. 

Statistikken viser at brukerne våre har brukt relativt mye tid på siden vår, og sett på litt over 3 
sider per besøk. Gjennomsnittlig har de brukt 2,48 minutter på hvert besøk. Det er meget bra 
tall. 

90 prosent av brukerne har norsk IP-adresse. Deretter kommer Sverige og Finland. Nesten 
halvparten av brukerne kommer på mobil. 

Vi har hatt problemfri drift i hele 2016. Det har vært jevnt god publisering, men svært 
varierende mellom distriktene. Vi ser at de distriktene som publiserer mye, har ildsjeler som 
er aktive skribenter.  
 

Prosess mot ny nettside 
På nyåret kom beskjeden fra Scootr/Tag Studio om at de ville avvikle publiseringsverktøyet 
som vi bruker til å publisere vorsteh.no. Oppsigelsesdatoen var 31.12.2016. Tilbudet vi fikk 
om å fortsette i en ny løsning hos samme firma, viste seg å være såpass kostbart, at styret 
raskt konkluderte med at det var uaktuelt. 

It-ansvarlig Signe Karin Hotvedt satte derfor i gang en prosess med å finne en ny leverandør, 
støttet av redaksjonsgruppa, særlig med bistand fra Ståle Garborg og Morten Bøhmer som 
rådga og kvalitetssikret tilbud En rekke leverandører av verktøy ble kontaktet, og vi falt 
temmelig raskt ned på at vi ville ha en Wordpress-løsning, og samtaler fortsatt med 5 firmaer 
som fikk tilsendt kravspesifikasjon i to omganger.  

Prisene viste seg å variere mye, delvis fordi vi langt ut i prosessen holdt det åpent hvorvidt vi 
ønsket å beholde all eller bare deler av funksjonaliteten på gammel nettside. Kostnaden ved 
å videreføre NVC med full funksjonalitet viste seg å bli meget høy. Tilbudet vi fikk fra 
Datahound på ny NVC-løsning, viste seg å så høy at styret konkluderte med at vi ville 
forsøke å finne en enklere løsning, og se om dette kunne fylle behovet. Dersom vi finner en 
betalingsvillig sponsor, finnes det muligheter for at vi kan skalere opp satsingen videre, men 
styret ønsket å se situasjonen av en smule, ikke minst i lys av den økonomiske situasjonen. 
 
Idium ble valgt 
Til slutt endte prosessen med at NVK-leder Anders Simensrud i juni underskrev kontrakt med 
Idium AS, som er en av Norges største leverandører av publiseringsløsninger på nett. Det 
ble besluttet at vi startet på scratch, dvs at vi ikke gikk for full import av gammelt innhold. 
Årsakene var at dette innholdet varierte mye i kvalitet, og prisen ble også høy, samtidig som 
at en slik import også ville innebære mye manuelt arbeid. 

Idium startet arbeidet med oppsett av siden i august/september, og i slutten av oktober 
overtok vi løsningen. På grunn av andre aktiviteter kom produksjonen av innhold først i gang 
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etter at prøvesesong/jakt var avsluttet, og frem mot lansering ble rundt 200 artikler og bilder 
flyttet over manuelt. Dette arbeidet ble i hovedsak gjort av Signe, med Ståle og Morten som 
tekniske bidragsytere. 

Retningslinjene for hva som skal på nettsiden, er revidert av styret. 

Lansering 
De nye sidene ble lansert 19. desember og url omdirigert samme dag. Sidene er fortsatt 
under bygging. Blant annet er NVC-løsningen fortsatt ikke fullført. Jaktrådet arbeider videre 
med hvordan en del ting skal løses rent praktisk her. 

Distriktene ble oppfordret i flere omganger til å sikre eget stoff, dokumenter og bilder, men 
det er uklart hvor mange som har fulgt dette opp. Nettredaksjonen har ikke fått melding om at 
dette er gjort i stor grad, men vi hørte heller ikke nødrop før årsskiftet. 

Deler av den gamle nettsiden er oppe på ny url ut første kvartal i 2017, men tas gradvis ned. 
Dette er ikke en tjeneste vi betaler for, det skjer på Scootrs velvilje, og uten noen garantier. 
For de distriktene som ikke har sikret gammelt, verneverdig innhold, haster det nå veldig. 

Alle styremedlemmer, avlsrådsmedlemmer, distriktsrepresentanter pluss lokale 
nettansvarlige, er opprettet som brukere.  I alt er vi nå 43 brukere, men flere distrikter har 
bare et navn på lista. Vi håper at flere har lyst til å prøve seg som forfattere. Det er utarbeidet 
en brukerveiledning, blir arrangert et webinar og blir også muligheter for opplæring på 
DK/RS. I tillegg har Idium en egen supportlinje i kontortiden (telefon) og per e-post. 

Den store fordelen med den nye løsningen er at den er mer brukervennlig, og teknisk sett 
mer moderne enn Tag-løsningen. Publisering via mobil er nå enkelt, og sidene skalerer 
automatisk til små skjermer. For skribentene er operasjonen enklere enn før. Mange kjenner 
hovedfunksjonene i Wordpress som Word-brukere.  På "baksiden" gir løsningen oss også 
kontroll over en større del av nettsidens utseende og struktur enn den gamle løsningen, Den 
er også mer fleksibel i og med at vi kan kjøpe nye plug-ins ettersom våre behov endrer seg 
og nye, smarte funksjoner blir utviklet. 

I tillegg er investeringen betydelig lavere, og driftskostnaden bare en brøkdel av kostnaden 
ved Tag-løsningen. Det kan gi oss større frihet til å "kjøpe oss opp" på funksjonalitet når vi 
ser hvordan ny side fungerer, ettersom brukernes ønsker og adferd endres, og ettersom 
økonomien tillater. 
 
 
 
 
Anders Simensrud 
       leder 

23

http://vorsteh.no/styret/retningslinjer-vorsteh-no/


 
 
Saksbehandler: 
Bente Holm 
 
 
 
 

Regnskap 2016  
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 
Representantskapet 29.01.2017 007/17 

 
 
Vedlegg: 
Resultat og balanse for 2016 
Revisjonsberetning 2016 
 

 
Hovedstyrets innstilling: 
Regnskap for 2016 godkjennes. 
 
 
 
 

Anders Simensrud  
leder  
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Side 1

NVK RESULTATREGNSKAP 2016

REGNSKAP 2016 BUDSJETT 2016  REGNSKAP 2015

Medlemskontingent 692574 645000 631098
Renteinntekter 4934 6632
Årboka
Valpe formidling 4200 10000 6900
Annonser Årboka 6300 6300 800
Frivillig bidrag årboka 566 3000 700
Salg av rekvisita/premier 19065 16500 17453

727639 680800 663583

Fuglehunden 229556 240000 239045
Klubbens driftsutgifter 73794 100000 94610
Årboka 50406 44106
Samarbeidsavgift FKF 22380 23000 21645
Distriktskonferansen 137781 80000 87651
Distriktstiltak 2258 10000 10000
Kjøp premier 12967
Avlsråd 36720 60000 33039
Jaktråd 75085 57000 55804
IT-utvikling 102915 65000 50204
Beholdningsendring 7680 4486

738575 679106 609451

Resultat -10936 54132
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Side 2

NVK BALANSE 2016

Balanse pr.30.11.2016

AKTIVA 2016 2015

Dnb Brukskonto 151387 201753
Høyrentekonto 330527 325872
Disposjonsfond Fuglehunden 8500 8500
Beholdning premier 18752 24077
Beholdning salgsartikler 12360 13199
Vorstehundstatuetter 1300 1300

522826 574701

Passiva

Formue pr. 30.11 533762 473452
Periodiske kostnader avlsseminar 41452
Årets overskudd/underskudd -10936 54132

522826 574701

Årnes 6.1.2017
Bente Holm
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Side 3

Kommentarer til regnskapet

Likviditet pr.30.11527.625,-

Medlemskontingent
Medlemsmassen holder seg stabil.

Klubbens driftsutgifter
Her inngår poster som Rep. Møte fkf, kontorhold,porto
styremøter,gebyr,blomster og gaver.

Distriktskonferansen
ble også i 2016 kostbar. I år blir konferansen bare fra lørdag til søndag
slik at vi kan få ned kostnadene.

Jaktrådet
Det meste av budsjettet går med til å dekke NM lag og VM.

IT
Har brukt mye penger for å få nye nettsider på plass
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Saksbehandler: 
Marius Kjønsberg 
 
 
 

Endring av jaktprøvereglene vedr apport 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 
Representantskapet 29.01.2017 008/17 

 
 
Vedlegg: 
- Apportkomiteens høringsdokumnet 
- NVKs høringssvar til komiteen 
- komiteens resultater som ble presentert på fuglehundtinget 
 
 
Hovedstyrets innstilling: 
NVK fremmer følgende forslag til endring av jaktprøveregler knyttet til apport.  

1.Apportbevis 

UK: Reglene beholdes som i dag og i tillegg settes krav til at det ikke kan utstedes 
apportbevis til hunder under 9 måneder. Apportbevis kan tas på apportprøve i UK som 
senere kan brukes som apportbevis i VK og til 1.AK. Tallkarakter på søkapport (1 fugl) må 
være minst 7 poeng. 
 

AK: Nytt krav til apportbevis. Apportbevis kan kun utstedes på godkjente apportprøver i regi 
av klubber og krav settes til 7 poeng for en av rypene og bestått på øvelsen søkapport.  
 
Hvis man ikke har apportbevis fra apportprøve kan man ha med egen fugl og apportere i 
fuglesituasjon for å få 1.AK på jaktprøve. Rypen må da være lagt ut på minst 40 meters hold. 
 
2.Apport i felt 
 
VK: Hundene trenger kun å apportere første gang de har fuglearbeid i denne klassen. Dette 
skjer enten med medbrakt godkjent apportvilt eller på fersk felt fugl. Dersom hunden kan 
dokumentere godkjent søksapport fra apportprøve trenger hunden ikke apportere ved første 
fuglearbeid i VK. Unntak er ved felling, der skal felt fugl apporteres. 
 
Tillegg: Ved apport i felt skal rype legges ut på minst 40 meters hold. 
 
3.Apportvilt 
 
Frosen rype godkjennes som nytt apportvilt, due er allerede godkjent på vanlige 
apportprøver og godkjennes som apportvilt på jaktprøver også. For apportprøver er ikke 
frossen fugl og tørket fugl lov. Kan ha med egen fugl for eksempel opptint rype, rapphøns, 
and, måse eller ringdue. 
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4.Skog 
 
Reglene blir like med reglene for VK 
 
5.Apportprøver 
 
Reglene beholdes som i dag 
 
6.Fullkombinert 
 
Reglene beholdes som i dag 
 
 
Styret gis mandat til å utforme det endelige forslaget til Fuglehundtinget. 
 
 
 

Anders Simensrud  
leder  
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Saksutredning 

Etter NVKs forslag nedsatte Fuglehundtinget 2015 en apportkomite bestående av 3 personer 
som skulle utrede bredt alle forhold omkring apport for fuglehunder, og eventuelt fremme 
forslag til FKF om regelendringer. Arbeidet skulle være ferdig slik at eventuelle endringer kan 
vedtas på Fuglehundtinget i 2017. Komiteen har jobbet med dette i 2015-2016 og 
presenterte sitt arbeid på fuglehundtinget 2016. Dette er i hovedsak en spørreundersøkelse 
hvor høringsinstansene er ble bedt om å gi tilbakemelding på komiteens høringsdokument 
(vedlagt). 

Styret i NVK hadde en grundig gjennomgang av komiteens høringsdokument og har på lik 
linje med mange andre gitt sin tilbakemelding.  

Etter apportkomiteens presentasjon av høringssvarene på årets fuglehundting så de seg 
ferdig med sitt arbeid og lot evt. forslag til endringer være opp til de enkelte klubber. Det ble i 
tillegg gitt en sterk oppfordring til det nye styret i FKF om å ta saken videre. Pr.d.d. har NVK 
ikke oppfattet at styret i FKF har jobbet med denne saken og ønsker på eget initiativ å 
fremme sak til fuglehundtinget basert på sine innspill.  

 

Forslag til vedtak: 

NVK fremmer følgende forslag til endring av jaktprøveregler knyttet til apport.  

1.Apportbevis 

UK: Reglene beholdes som i dag og i tillegg settes krav til at det ikke kan utstedes 
apportbevis til hunder under 9 måneder. Apportbevis kan tas på apportprøve i UK som 
senere kan brukes som apportbevis i VK og til 1.AK. Tallkarakter på søkapport (1 fugl) må 
være minst 7 poeng. 
 

AK: Nytt krav til apportbevis. Apportbevis kan kun utstedes på godkjente apportprøver i regi 
av klubber og krav settes til 7 poeng for en av rypene og bestått på øvelsen søkapport.  
 
Hvis man ikke har apportbevis fra apportprøve kan man ha med egen fugl og apportere i 
fuglesituasjon for å få 1.AK på jaktprøve. Rypen må da være lagt ut på minst 40 meters hold. 
 
2.Apport i felt 
 
VK: Hundene trenger kun å apportere første gang de har fuglearbeid i denne klassen. Dette 
skjer enten med medbrakt godkjent apportvilt eller på fersk felt fugl. Dersom hunden kan 
dokumentere godkjent søksapport fra apportprøve trenger hunden ikke apportere ved første 
fuglearbeid i VK. Unntak er ved felling, der skal felt fugl apporteres. 
 
Tillegg: Ved apport i felt skal rype legges ut på minst 40 meters hold. 
 
3.Apportvilt 
 
Frosen rype godkjennes som nytt apportvilt, due er allerede godkjent på vanlige 
apportprøver og godkjennes som apportvilt på jaktprøver også. For apportprøver er ikke 
frossen fugl og tørket fugl lov. Kan ha med egen fugl for eksempel opptint rype, rapphøns, 
and, måse eller ringdue. 
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4.Skog 
 
Reglene blir like med reglene for VK 
 
5.Apportprøver 
 
Reglene beholdes som i dag 
 
6.Fullkombinert 
 
Reglene beholdes som i dag 
 
 
 
Kommentar til saken: 
Styret ønsker at denne saken diskuteres på DK, men at styret gis mandat til å utforme det 
endelige forslaget til Fuglehundtinget.  
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Fuglehundklubbenes Forbund                              Fartvegen 270,                          Telefon: 413 25 189 

                                                                                    2324 Vang                                  Mail: ellenbd@online.no 

Apport komite 

 

           22.03.2016 

 

Høringsdokument for FKF’s Apportkomitè med oppdrag fra RS 2015 om en bred utredning av 

apport i FKF sine jaktprøveregler. 

Innledning. 

Apport har gjennom tidene hvert oppe til revisjon flere ganger. I 2015 bestemte Fuglehundtinget at 

det skulle settes ned en komitè som skulle ha en bred utredning av alle forhold omkring apport for 

fuglehunder og eventuelt fremme forslag til FKF om regelendring. Arbeidet må ferdigstilles slik at 

endringer kan vedtas på Fuglehundtinget 2017. 

 

Høringsparter 

FKF’s klubber og foreninger  

NJFF 

RU 

NKK v/Jakthundkomitè 

LD 

FKF DU 

FKF DUK 

 

Human jakt-apport 

Det er under 10% av registrerte fuglehunder som blir avprøvd på jaktprøver. 

 

 

 

Apport kan inndeles i flere kategorier. 

 

1. Jaktprøver høst 

2. Jaktprøver lavland 

3. Jaktprøver skog 

4. Jaktprøver vinter 

5. Fullkombinert 

6. Apportprøver 

7. Apportbevis 

 

 

 

 

33

mailto:ellenbd@online.no


Fuglehundklubbenes Forbund                              Fartvegen 270,                          Telefon: 413 25 189 

                                                                                    2324 Vang                                  Mail: ellenbd@online.no 

 

 

 

 

1. Apportbevis 

Klasse UK 

1. Reglene beholdes som i dag 

2. Reglene beholdes som i dag og i tillegg settes krav til at det ikke kan utstedes apportbevis 

til hunder under 9 måneder 

3. Innføring av apportbevis i UK 

 

 

Kommentarer 

Komitéen stiller spørsmålstegn med hva som vil skje i forhold til deltakelse i UK dersom 

apportbevis innføres og om dette gir noe mer grunnlag for avlsarbeid eller får vi mindre 

deltakelse og mindre grunnlag for avlsdata? Dersom reglene fører til at færre hunder stiller i UK-

klassen på jaktprøver vil dette gå ut over avlsarbeidet.  

 

Klasse AK 

4. Reglene beholdes som i dag 

5. Nytt krav til apportbevis, ref. punkt 2.3. Apportbevis kan kun utstedes på godkjente 

apportprøver i regi av klubber og krav settes til godkjent innenfor regelverket i dag på 

søkapport. 

6. Kun dommer som skal kunne utstede bevis? 

 

Kommentarer 

Komitèen viser til punkt 5 som vil være en innskjerping av krav til apportbevis. Dette punktet 

sees i sammenheng med punkt 2.3. Komitèen foreslår at dagens regelverk for søkapport legges til 

grunn der 2 apportobjekt blir lagt ut og skal apporteres til godkjent i følge regelverket før 

apportbevis kan utstedes. Holder denne gjennomføringen etter dagens regelverk ønsket kvalitet? 

Dette vil også kunne bidra med mer inntekter for klubber som skal stå som arrangør av denne 

offentlige avprøvningen.  

 

 

 

2.  Apport i felt 

Klasse VK 

1. Reglene beholdes som i dag 

2. Regler beholdes som i dag, men utførelse gjøres mer standardisert. Apportobjekt skal 

legges godt synlig på 15 meters avstand. Slipptid skal ikke løpe under utførelse av apport.  

3. Hundene trenger kun å apportere første gang de har fuglearbeid i denne klassen. Dette 

skjer enten med medbrakt godkjent apportvilt eller på fersk felt fugl. Dersom hunden kan 

dokumentere godkjent søksapport fra apportprøve trenger hunden ikke apportere ved 

første fuglearbeid i VK. Unntak er ved felling, der skal felt fugl apporteres. 
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4. Dersom fugl er synlig påskutt og på vei ned mot bakken, kan apportordre gis 

umiddelbart.  

5. Finaler med felling, skal det apporteres felt fugl. Fører kan bruke egen fugl som 

apportobjekt dersom det må legges ut apport i finaler med felling.  

6. Eventuelt 

 

 

 

Kommentarer: 

Ved å vurdere alternativ 3 så kan dette spare mye tid og ikke minst fugl som blir brukt til dagens 

apport i VK. Komitèen er enig i at et slikt alternativ krever en strengere inngangsbillett, ref 

apportbevis og ser dette punktet i sammenheng med 1.5,  Apportbevis i AK. 

Apport av felt fugl skal apporteres dersom felt fugl kan dokumenteres ligger i fall området. Det 

kan ikke kreves utlagt apport av egen medbrakt apportfugl ved felling og alle felte fugler skal 

apporteres. I finaler med felling kan fører ha eget apportobjekt som kun kan brukes ved utlegging 

av apport. Ref. siste dommersamling der dette ble vedtatt. 

Påstander om urettferdighet med felling vil ikke kunne brukes dersom en godkjenner at hunden 

kan apportere i det fuglen er synlig truffet og på vei til bakken. 

Dette praktiseres innenfor reglementet i FCI i dag og er også humant med tanke på skadeskutt 

vilt.  

 

 

 

3.  Apportvilt 

1. Reglene beholdes som i dag 

2. Frosen rype godkjennes som nytt apportvilt 

3. Due er allerede godkjent på vanlige apportprøver og godkjennes som apportvilt på 

jaktprøver også 

4. Eventuelt 

 

 

Kommentarer 

Frosen apportfugl er like eller mer naturlig enn en tørket og bør godkjennes som nytt apportvilt 

Due er allerede godkjent på vanlige apportprøver og bør godkjennes som apportvilt på 

jaktprøver også. 

 

4.   Skog 

1. Reglene beholdes som i dag 

2. Reglene blir like med reglene for VK 

3. Eventuelt 

 

5. Apportprøver 

1. Reglene beholdes som i dag 

2. Eventuelt 
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Fuglehundklubbenes Forbund                              Fartvegen 270,                          Telefon: 413 25 189 

                                                                                    2324 Vang                                  Mail: ellenbd@online.no 

6. Fullkombinert 

1 Reglene beholdes som i dag 

2 Eventuelt 

 

 

 

 

Komitèen ønsker en bred og god høring og ber alle komme med konkrete svar i forhold til 

nummerering.  Under punktet eventuelt ønsker komitèen konkrete forslag. Komitèen vil samle 

alle svar og komme med en sammenstilling og forslag til FKF rett etter høringsfristen. 

Høringsfristen er satt til 22.04.2016 og svar sendes til FKF  ved sekretær.  

ellenbd@online.no 

 

 

FKF’s Apport Komitè: 

Håvard Dekkerhus, havard.dekkerhus@fiskeridir.no  

Stein Helge Østerli, shosterli@gmail.com  

Pål Anders Wang, palanderswang@gmail.com  

Robert Brenden, robert@sognexpressen.no  
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Fuglehundklubbenes forbund 
Fartvegen 270 
2324 Vang 
E-post: ellenbd@online.no 
 
 
         22.04.2016 
 
 
 
 
 
 
 
Høringsinnspill vedr apport i FKF sine jaktprøveregler 
 
NVK har følgende innspill til høringsutkast vedr apport i FKF sine jaktprøveregler: 
 

1. Apportbevis 

UK: Reglene beholdes som i dag og i tillegg settes krav til at det ikke kan utstedes apportbevis til 
hunder under 9 måneder. Apportbevis kan tas på apportprøve i UK som senere kan brukes som 
apportbevis i VK og til 1.AK. Tallkarakter på søkapport (1 fugl) må være minst 7 poeng. 
 

AK: Nytt krav til apportbevis, ref. punkt 2.3. Apportbevis kan kun utstedes på godkjente apportprøver 
i regi av klubber og krav settes til 7 poeng for en av fuglene og bestått på øvelsen søkapport.  
 
Hvis man ikke har apportbevis fra apportprøve kan man ha med egen fugl og apportere i 
fuglesituasjon for å få 1.AK på jaktprøve. Fuglen må da være lagt ut på minst 40 meters hold. 
 
2.Apport i felt 
 
VK: Hundene trenger kun å apportere første gang de har fuglearbeid i denne klassen. Dette skjer 
enten med medbrakt godkjent apportvilt eller på fersk felt fugl. Dersom hunden kan dokumentere 
godkjent søksapport fra apportprøve trenger hunden ikke apportere ved første fuglearbeid i VK. 
Unntak er ved felling, der skal felt fugl apporteres. 
 
Tillegg: Ved apport i felt skal fuglen legges ut på minst 40 meters hold. 
 
NVK mener at punkt 4 herunder ikke må tas til følge. 
 
3.Apportvilt 
 
NVK stiller seg bak forslag 2 og 3, men presiserer reglene for fugl på apportprøve. Der er ikke frossen 
fugl og tørket fugl lov. Kan ha med egen fugl for eksempel opptint rype, rapphøns, and, måke eller 
ringdue. 
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4.Skog 
 
NVK stiller seg bak forslag 2. 
 
5.Apportprøver 
 
NVK stiller seg bak forslag 1.  
 
6.Fullkombinert 
 
NVK stiller seg bak forslag 1. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Britt Svendsen 
sekretær 
Norsk Vorstehhundklubb 
E-post: post@vorsteh.no 
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Høringsdokument Apport FKF
Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Klubb NGK Namd. FK VFFK Telem.FK MRFHK Halling.FK Bødo JFF Salten FK NMLK NVK HedOpp Gudb.FK Vestf.FK RFK NBK ØFHK NWK NISK AFK NESK DUA THFHG
Dato 05.04.2016 07.04.2016 11.04.2016 13.04.2016 14.04.2016 15.04.2016 20.04.2016 20.04.2016 20.04.2016 22.04.2016 21.04.2016 21.04.2016 21.04.2016 21.04.2016 21.04.2016 22.04.2016 22.04.2016 22.04.2016 22.04.2016 22.04.2016 22.04.2016 22.04.2016 23.02.2016
1 APPORTBEVIS Sum
UK 9mnd 18mnd 18mnd Kommentar Kommentar Kommentar

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
3 1 1

AK
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
5 1 1 1 1 1 1 1 1 8
6 1 1 1 3

2.APPORT I FELT  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
2 1 1 1 1 1 5
3 1 1 1 1 1 1 1 7
4 1 1 1 3
5 1 1 1 3
6 1 1 1 1 4

3.APPORTVILT
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4 1 1 1 3

4.SKOG
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 1 1 1 1 1 1 6

5.APPORTPRØVER
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
2 1 1

6.FULLKOMBINERT
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
2 1 1
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Høringsdokument Apport FKF Sammenlagt

Dato 23.02.2016
1 APPORTBEVIS Sum
UK

1 13
2 9
3 1

AK
4 14
5 8
6 3

2.APPORT I FELT
1 11
2 5
3 7
4 3
5 3
6 4

3.APPORTVILT
1 9
2 11
3 12
4 3

4.SKOG
1 9
2 12
3 6

5.APPORTPRØVER
1 22
2 1

6.FULLKOMBINERT
1 22
2 1
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Saksbehandler: 
Marius Kjønsberg 
 
 
 

Endring av jaktprøvereglene – Innføring av apport på 
skogsfuglprøver 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 
Representantskapet 29.01.2017 009/17 

 
 
Vedlegg: 
 
 
Hovedstyrets innstilling: 
NVK skal fremme forslag til Fuglehundtinget for innføring av apport i alle grener på 
skogsfuglprøver. 

 
 
 
 

Anders Simensrud  
leder  
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Saksutredning 

Styret ønsker å fremme forslag til Fuglehundtinget uavhengig av hvordan resten av 
apportsaken utvikler seg 

 

Forslag til vedtak: 

NVK skal fremme forslag til Fuglehundtinget for innføring av apport i alle grener på 
skogsfuglprøver. 
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Saksbehandler: 
Marius Kjønsberg 
 
 
 

Endring av retningslinjer for uttak til NM-lag 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 
Representantskapet 29.01.2017 010/17 

 
 
Vedlegg: 
 

 
 
Hovedstyrets innstilling: 
Deltagere til NM lag må melde sin interesse for deltagelse på laget med oversikt over 
oppnådde resultater siste to år. Jaktrådet skal legge ut informasjon og sette en frist for 
påmelding. Ved få påmeldte kan jaktrådet oppfordre / spørre kandidater som ikke har meldt 
interesse etter påmeldingsfristen.  

 
 
 
 

Anders Simensrud  
leder  
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Saksutredning 

Endring av retningslinjer for uttak til NM-lag. I dag er det ingen påmeldingsplikt for deltagere 
for å delta på NM-lag (vinter, høyfjell og lavland). Lagene tas i dag ut etter retningslinjer for 
laguttak og baseres i hovedsak på oppnådde resultater. I de fleste tilfeller gir NVC en god 
oversikt over resultater, men ikke alle benytter NVC. Styret ønsker at deltagere melder sin 
interesse for deltagelse på laget og melder inn sine resultater til jaktrådet.   

 

 

Forslag til vedtak: 

Deltagere til NM lag må melde sin interesse for deltagelse på laget med oversikt over 
oppnådde resultater siste to år. Jaktrådet skal legge ut informasjon og sette en frist for 
påmelding. Ved få påmeldte kan jaktrådet oppfordre / spørre kandidater som ikke har meldt 
interesse etter påmeldingsfristen.  
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Saksbehandler: 
Marius Kjønsberg 
 
 
 

Endring av statutter for poenglikhet i forbindelse med kåring av 
årets hunder (NVK og NVC) 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 
Representantskapet 29.01.2017 011/17 

 
 
Vedlegg: 
 
 
Hovedstyrets innstilling: 
Ved poenglikhet til kåring av årets hunder (NVK og NVC) benyttes følgene retningslinjer: 

1. Den hund som har oppnådd poengene på færrest resultater. 
2. Den hund som har oppnådd høyeste enkelt poeng. 
3. Hvis fortsatt likt vinner yngste hund. 

 
 
 
 

Anders Simensrud  
leder  
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Saksutredning 

Ved poenglikhet i kåringene av årets hunder mangler flere av titlene retningslinjer for 
hvordan dette skal håndteres. Styret ønsker en endring i statuttene for å unngå problemer 
med kåringene ved poenglikhet.   

 

Forslag til vedtak: 

Ved poenglikhet til kåring av årets hunder (NVK og NVC) benyttes følgene retningslinjer 

4. Den hund som har oppnådd poengene på færrest resultater. 
5. Den hund som har oppnådd høyeste enkelt poeng. 
6. Hvis fortsatt likt vinner yngste hund. 
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Saksbehandler: 
Hovedstyret 
 
 
 

Endringer i poengberegning NVC 2017 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 
Representantskapet 29.01.2017 012/17 

 
 
Vedlegg: 
 
 
Hovedstyrets vurdering av forslaget: 
Styret støtter ikke forslaget. 
 
 
Hovedstyret innstilling: 
Forslag til endringer i poengberegning NVC 2017 avvises. 
 
 
 
 

Anders Simensrud  
leder  
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Saksutredning 

NVK Møre og Romsdal har fremmet forslag til endring av poengberegning i NVC 2017 med 
følgende begrunnelse: 
 
Med bakgrunn i intensjonen til NVC om flest mulige hunder til start og flere vorstehere som 
kunne konkurrere mer så er mye av intensjonen oppnådd. Men, ønske og oppfordringen til at 
flere hunder skulle stille i VK er ikke oppnådd slik det har utviklet seg siste årene. Vi ønsker 
med dette å gi en gullerot til den som vil forberede og trene og stille sine hunder videre i 
konkurranseklasse for å kunne vinne titler  i NVC også. I dag premieres kvalitetshundene like 
høyt som konkurranse hundene. I VK er det f.eks sjelden en får mer enn 30min slipptid på en 
meget god hund, mens en i AK som regel får 60min på samme kvalitet på hund. Dette gir 
dobbelt med tid til å lykkes å finne sin fugl og dermed dobbel så stor sjangse til å bli premiert 
og få poeng i NVC. Vi mener denne endringen vil oppfordre flere vorsteher eiere til å stille 
mer i VK slik selve intensjonen var ved oppstart av NVC. Ref info fra NVC i 2006/2007. 

UK er en egen klasse og disse konkurrerer med seg selv under andre kriterier enn for AK og 
VK. Vi foreslår også endring på poengene der samenlignet med andre raseklubber, ref 
Pointerklubben og Nisk, 

 

 

Forslag til poeng endring fra 2017: 
(Endringer merket rødt) 

 

Poengberegning NVC 

  

  Kvalifisering Semifinale 2 dags finale 3 dags finale 

1 VK(UK) 6 7 8 10 

2 VK(UK) 5 6 7 9 

3 VK(UK) 4 5 6 8 

4 VK(UK) 3 4 5 7 

5 VK(UK) 2 3 4 6 

6 VK(UK) 1 2 3 5 

1 UK/AK 3    

2 UK/AK 2    
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* Tillegg 1.pr samlekombinert (kun 1 gang pr år) 2.poeng. Tillegg samlekombinert premie nr 2 osv: 1.poeng 
  

 

3 UK/AK 1    

1 AK Fullkombinert 8    

1 UK Fullkombinert 6    

2 UK/AK Fullkombinert 5    

3 UK/AK Fullkombinert 4    

Tillegg for Cacit/res Cacit/ÆP 5    

Tillegg for CK 3    

Tillegg samlekombinert 1 *    

Tillegg Norgesmester 4 (2-1)    

Tillegg NM-lag 3 (2-1)    

Vinner av høystatusløp 2    

Vinner av Norsk Derby 4 (2-1)    

Tillegg for allsidighet:     

2 Prøvegrener 1    

3 Prøvegrener 2    

4 Prøvegrener 3    

5 Prøvegrener 4    
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Saksbehandler: 
Hovedstyret 
 
 
 

Endringer på Årets Allround NVC 2017 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 
Representantskapet 29.01.2017 013/17 

 
 
Vedlegg: 
 
 
Hovedstyrets vurdering av forslaget: 
Styret støtter ikke forslaget. 
 
 
Hovedstyret innstilling: 
Forslag til endring på Årets Allround NVC 2017 avvises. 
 
 
 
 

Anders Simensrud  
leder  
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Saksutredning 

NVK Møre og Romsdal har fremmet forslag til endring på Årets Allround NVC 2017 med 
følgende begrunnelse: 
 
«Årets allroundhund NVC : 

Minimum premiert i 3 prøvegrener i UK. 

Minimum premiert i 3 prøvegrener i AK/VK. 

Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, skog, lavland, fullkombinert og apportprøve. Hvis det 
står likt, vinner yngste hund. 

Det gis 2 poeng for UK/AK apport sammen med feltpremie kun første gang. Ved flere 1. 
UK/AK apport gis det 1 poeng sammen med feltpremie. 

Forslaget begrunnes med at det ikke bør vere noe krav om en spesiell gren, men heller den 
mest allsidige hunden som vinner. Dersom det skulle ha hvert noe krav så burde det kanskje 
hvert opp mot en gren som våre hunder jaktes i, f.eks skog/høyfjell. 
Men vi mener at å favorisere en gren ikke er å like stille alle grenene og ønsker foreslått 
endring som grunnlag for kåring av årets allround hund i NVC. Vinner vil vere den med flest 
grener og best premie, altså den beste allroundhunden vi vil jakte med. Det har skjedd før i 
historien at hunder som KV Fri ikke vart beregnet som noen allroundhund i NVK, men vart i 
NJFF kåret som årets jakthund uansett rase på grunnlag av sin allsidighet. Slike hunder bør 
ikke eksluderes fra å vere med i konkurransen om årets allroundhund i NVK.» 
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Saksbehandler: 
Hovedstyret 
 
 
 

Endringer på Årets Allroundhund NVK 2017 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 
Representantskapet 29.01.2017 014/17 

 
 
Vedlegg: 
 
 
Hovedstyrets vurdering av forslaget: 
Styret støtter ikke forslaget. 
 
 
Hovedstyret innstilling: 
Forslag til endring på Årets Allroundhund NVK 2017 avvises. 
 
 
 
 

Anders Simensrud  
leder  
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Saksutredning 

NVK Møre og Romsdal har fremmet forslag til endring på Årets Allroundhund NVK 2017 med 
følgende begrunnelse: 
 
«Årets allroundhund NVK : 

Minimum premiert i 3 prøvegrener i UK. 

Minimum premiert i 3 prøvegrener i AK/VK. 

Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, skog, lavland, fullkombinert og apportprøve. Hvis det 
står likt, vinner yngste hund. 

 

Det samles poeng etter til en hver tids championatpoeng i NKK. Kun høyeste premie i hver 
gren teller. Krav om apport slettes. 

Forslaget begrunnes med samme som for Årets Allround NVC, men vi ønsker å skille mellom 
NVC og NVK Allround hunden og forslaget er derfor basert på championat poeng, som 
tidligere i NVK kåringer.» 
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Saksbehandler: 
Anders Simensrud 
 
 
 
 

Handlingsplan for NVK 2017  
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 
Representantskapet 29.01.2017 015/17 

 
 
Vedlegg: 
 
 
Hovedstyrets innstilling: 
Handlingsplan for 2017 godkjennes. 
 
 
 
 

Anders Simensrud  
leder  
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Saksutredning 

Hovedstyret fremmer følgende forslag til handlingsplan for NVK i 2017: 

• Skaffe nye sponsorer 
• Delta aktivt i den vedtatte prosessen med en full gjennomgang av praktisering av 

apport på prøver for stående fuglehunder.  
• Videreutvikle ny nettside.  
• Ferdigstille Rasekompendier.  
• Planlegge og gjennomføre eksteriørdommerkonferanse i 2018.  
• Arbeide for økt aktivitet i Agder og Rogaland. Utrede muligheter for strukturendringer.  
• Utdanne flere instruktører for å øke aktivitetene i distriktene.  
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Saksbehandler: 
Bente Holm 
 
 
 
 

Budsjett 2017  
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 
Representantskapet 29.01.2017 016/17 

 
 
Vedlegg: 
Budsjett 2017 
 
 
Hovedstyrets innstilling: 
Budsjett for 2017 godkjennes. 
 
 
 
 

Anders Simensrud  
leder  
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Saksutredning 

Se vedlagte budsjett for 2017. Budsjettet presenteres i møtet. 
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BUDSJETT 2017

FORELØPIG
BUDSJETT 2017  RESULTAT 2016 BUDSJETT 2016

Styret:
Medlemskontingent 660000 690915 645000
SalgsartiklerI/premier 10000 19065 10000
Renteinntekter 5000 4934 6500

Jaktråd
Sponsorinntekter 20000
Avlsråd:
Valpeformidling 10000 3900 10000

Årboka
Annonser årboka og 6300
frivillig bidrag 3000

Sum 705000 718814 680800

Fuglehunden 238000 229556 240000
Klubbens driftsutgifter 80000 71441 100000
Årboka 2013 50406 44106
Avgift FKF 23000 22380 23000
Distriktskonferansen 110000 137781 80000
Avlsrådet 75000 23998 60000
Distriktstiltak 7000 2258 10000
IT-utvikling 100000 102915 65000

Jaktrådet: * 70000 75085 57000
Nordisk landskamp *
NM-lag Lavland/høyfjell/vinter *
VM deltagelse *

*
Sum 703000 715820 679106

RESULTAT
2000
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Medlemskontingent:
Har tatt utgangspunkt i 1244 hovedmedlemmer, 20 sidemedlemmer og 50  familiemedlemmer
henholdsvis medlemskontingent kr. 500.- 200.- 100.-

Salgsartikler
Vi har mange capser og halser på lager

IT
Regner fortsatt med at det vil bli brukt en del penger til vidreutvikling av Nvk`s nettsider .

Fuglehunden:
Fuglehunden koster kr. 30.- pr. nr.
NVK`s redaktør har en godtgjørelse på kr. 1700.- pr. nr. 

Kontingent FKF
Kontingent til FKF er nå kr. 15.- pr medlem

Jaktråd
NM lag vinter,høyfjell og lavland for kv og sv koster klubben
mye penger
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Saksbehandler: 
Britt Svendsen 
 
 
 
 

Kontingent 2018  
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 
Representantskapet 29.01.2017 017/17 

 
 
Vedlegg: 
 
 
Hovedstyrets innstilling: 
Kontingenten for 2018 holdes uforandret. 
 
 
 
 

Anders Simensrud  
leder  
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Saksutredning 

Kontingenten for 2017 ble økt fra kr 475 til kr 500 for 2017. 
Hovedstyret forslår at den holdes uforandret i 2018. 
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Saksbehandler: 
Valgkomiteen 
 
 
 
 

Valg  
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 
Representantskapet 29.01.2017 018/17 

 
 
Vedlegg: 
Valgkomiteens innstilling til HS NVK 
 
 
 
Valgkomiteens innstilling: 
 

Anders Simensrud 1 år Leder 
Marius Kjønsberg 1 år Nestleder 
Trude Lien 2 år Avlsrådsleder 
Anne Grete Langeland 2 år Styremedlem 
Odd Erik Rønning 1 år Varamedlem 
Kjetil Kristiansen 1 år Vararevisor 
Øystein Eriksen 3 år Valgkomite  
Jorun Hasselberg 1 år Vara valgkomite 

 
 
 
 
 

Pål Andersen  
leder av valgkomiteen  
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Saksutredning 

Lover for Norsk Vorstehhund Klubb § 3-4, i) regulerer valg: 
 
« 
…. 
i) velge: 
- leder for 1 år. 
- nestleder for 1 år 
- avlsrådsleder for 2 år 
- 4 hovedstyremedlemmer for 2 år 
- 1 varamedlem for 1 år 
- revisor for 2 år og vararevisor for 1 år 
 
- valgkomite består av leder, 2 medlemmer og vararepresentant for 1 år. Medlemmene 
velges for 3 år av gangen slik at kun en er på valg samtidig. Leder er den som er på valg.  
 
Ved valg av hovedstyremedlemmer skal det ved stemmelikhet foretas omvalg. 
 
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i NVK. 
 
- Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter ”Lov om 
dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i NVK. 
 
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag 
til saker på dagsorden kan fremsettes under RS, også ved valg. 
 
- Oppretter RS ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til 
ledige tillitsverv, kan RS i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv 
uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.» 
 
 
Se for øvrig valgkomiteens innstilling ifht foreslåtte kandidater og innstilling. 
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          Nannestad 19.12.2016 

    

Valgkomiteens innstilling til NVKs representantskapsmøte 2017. 
 

Styret og andre tillitsvalgte har i 2016/17 hatt følgende sammensetning og funksjonstid: 

Funksjon og tid Navn Valgt første gang  
Leder 1 år Anders Simensrud 2016 som leder på valg 
Nestleder 1 år Øystein Eriksen 2011 som styremedlem  på valg 
Leder avlsråd 2år Kai Rune Johannsen 2010 som koordinator av avlsråd på valg 
Styremedlem 2år Geir Henning Strøm 2016 som styremedlem Ikke på valg 
Styremedlem 2år Signe Karin Hotvedt 2015 som varamedlem Ikke på valg 
Styremedlem 2år Harriet Wiggen  2012 som styremedlem Ikke på valg 
Styremedlem 2år Marius Kjønsberg  2014 som varamedlem på valg 
Varamedlem 1 år Anne Grete Langeland 2016 som varamedlem på valg 
Revisor 2 år Morten Sørensen 2016 som revisor Ikke på valg 
Vararevisor 1 år Bjørn Stang  på valg 
Valgkomite 3 år Pål Andersen 2007 som leder NVK på valg 
Valgkomite 3 år Ola Øye 2014 som nesteleder NVK ikke på valg 
Valgkomite 3 år Tore Kallekleiv 2014 som leder NVK ikke på valg 
Varavalgkomite 1 år Jorunn Hesselberg  på valg 
 

Valgkomiteen sendte et skriv til samtlige distrikter og medlemmer som ble distribuert på nett og ba om 
forslag på kandidater. 

Følgende skriftlig forslag m CV er kommet inn til komiteen innen fristen og tillitsvalgte som tar 
gjenvalg: 
 
Navn Funksjon Foreslått av 
Anders Simensrud styreleder tar gjenvalg 
Marius Kjønsberg nestleder tar gjenvalg 
Trude Lien avlsrådsleder sittende avlsråd 
Anne Grete Langeland styremedlem tar gjenvalg 
Odd Erik Rønning  varamedlem valgkomite 
Kjetil Kristiansen vararevisor valgkomite 
Øystein Eriksen valgkomite tar gjenvalg 
Jorun Hasselberg sittendevaravalgkomite tar gjenvalg 
 

Valgkomiteen ønsker og komme med noen betraktninger rundt distriktenes engasjement rundt valg til 
NVK`s tillitsvalgte. Dessverre ser vi ingen engasjement ute blant distriktene på å fremme kandidater 
til årets valg. Valgkomiteen har jobbet aktivt med egne forslag, flere av disse har vært kontaktet. 
Valgkomiteen ser at NVK hadde vært tjent med at leder og nestleder hadde vært valgt for to år med 
overlapp, vi mener dette vil skape mer forutsigbarhet. Et tema som valgkomite mener bør inn på 
lørdagens DK. NVK og distriktene må jobbe med rekrutering inn til HS. Valgkomiteen ønsker 
representantene skal reflektere over hvordan de ønsker medlemmer til HS skal gro frem i vår klubb 
fremtidig. 
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Komiteen har konferert pr. tlf. møte og mail, og fremmer følgende innstilling: 

Anders Simensrud 1 år Leder Enstemmig innstilling 
Marius Kjønsberg 1 år Nestleder Enstemmig innstilling 
Trude Lien 2 år Avlsrådsleder Enstemmiginnstilling 
Anne Grete Langeland 2 år Styremedlem Enstemmiginnstilling 
Odd Erik Rønning 1 år Varamedlem Enstemmiginnstilling 
Kjetil Kristiansen 1 år Vararevisor Enstemmiginnstilling 
Øystein Eriksen  3 år Valgkomite Enstemmiginnstilling 
Jorunn Hasselberg 1 år Vara valgkomite Enstemmiginnstilling 
 

 

 

Leder: Pål Andersen   Medlem: Ola Øye       Medlem: Tore Kallekleiv 

 

Varamedlem: Jorunn Hasselberg  
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