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ÅRSEBERETNING for NVK DISTRIKT OSLO/AKERSHUS 1.11 2016- 31.10.2017 
 
Styret har i perioden bestått av: 
Ove Myhre; distriktsrepresentant (1 år) 
Bjørn B. Størkersen; styremedlem (1 år) har hatt 2 år. På valg. 
Arne Eliassen; Nest leder (2år) 
Kristin Kirkeby; styremedlem (2 år) 
Berit Kvisli Østmoe; styremedlem (2 år) 
Ranveig Østvold; kasserer og materialforvalter (2 år) 
Monica Sawicz; sekretær (2 år) 
Britt Schibbye; vara (1 år) 
Revisor; Anne Grethe Sætrang (1 år) 
Vararevisor; Anne Borgerud (1 år) 
 
Valgkomitèen har bestått av: 
 
Bente Øfjord - ikke på valg (2 år igjen), Øystein Dahl - ikke på valg (1 år igjen), Ellen Marie 
Imshaug (på valg). 
Vara: Glenn Larsen (1 år) - på valg 
 
Valget ble gjennomført på Årsmøtet 07.12.2016. Årsberetningsperiode følger ikke valgperiode 
eller kalenderen. Grunnen til at det er ulike perioder, er for at de ulike distriktene skal kunne 
avholde egne årsmøter, avholde valg og melde inn nye valgkomitèer, nye distriktsrepresentanter, 
godkjent regnskap og godkjent årsberetning til HS i forkant av NVKs 
Representantskapsmøte(RS). 
Pr.26.10.2017 hadde klubben registrert 368 medlemmer inklusive familiemedlemskap.  
 
Styret har i løpet av 2017 avholdt 9 styremøter, alle fysiske. I tillegg til møtene har det vært 
nødvendig dialog via mail i noen hastesaker. De fleste saker på møtene, har vært evaluering av 
arrangementer og planlegging av kommende arrangementer. Styret har kunnet bruke lokaler 
gratis til sine møter. Utgifter har vært til enkel servering, da de fleste i styret har kommet direkte 
fra jobb. 
Det er lagt ut flere artikler, informasjoner og referater fra styremøter og annet på websiden 
vorsteh.no 
 
Bjørn B. Størkersen og Arne Eliassen representerte NVK OA på distriktskonferansen i februar 
2017. 
NVK OA hadde ingen saker til NVKs Representantskapsmøte. 
 
Det har vært 2 medlemsmøter; Det første møtet 16.januar ble saker til distriktskonferansen 
gjennomgått og etter det hadde Trond Lereng foredrag om Hundeflokken. På medlemsmøtet 
6.juni hadde Ellen Marie Imshaug og Øystein Dahl foredrag om jaktprøvedeltagelse, avlsarbeide 
og indekser.  
 
Det har vært utrolig mange hunder fra vårt distrikt som har gjort det særdeles bra på jaktprøver, 
apportprøver og utstillinger.  
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Antallet er så høyt at det er umulig å gjengi hvilke ekvipasjer dette gjelder og «ingen nevnt, ingen 
glemt».  
STYRET GRATULERER SÅ MYE TIL ALLE SAMMEN! 
 
AVDELINGENS  WEBSIDE 
Distriktets webredaktør har fortløpende lagt ut resultater, men er selvfølgelig avhengig av 
informasjon fra medlemmene.   
OA har også egen Facebook side hvor nyheter publiseres. 
 
SPONSORER 
Eukanuba er ikke lenger sponsor for OA. 
 
I oktober 2017 ble det inngått sponsorkontrakt med Agri-Pet APPETITT. 
 
Avdelingen blir sponset med dekken og forpremier på arrangementer i regi av NVK OA. 
 
GULLRYPA 
Ingen Gullrype ble utdelt etter årsmøtet i 2016. 
 
Gullrypa tidligere år:  
2007 Nina Smidtsrød  
2008 Bente Holm  
2010 Anne Larssen  
2013 Mette Lien  
2014 Kjell Larssen 
 
MESTERSKAPSRYPA ved Arne Eliassen 
Prisene for Årets hunder i OA ble delt ut på årsmøtet i Lillestrøm 7.desember 2016. 
Prisene er basert på oppnådde og innrapporterte premier i løpet av året. Det er eierne selv som må 
melde inn premiene. 
  
Beste UK-hund: SV Munkfjellets Vill Iver – Ellen Marie Imshaug 
Beste AK-hund: SV Speldragets Golddigger – Randi Schulze 
Beste høyfjellshund: SV Speldragets Golddigger – Randi Schulze 
Beste lavlandshund: SV Speldragets Golddigger – Randi Schulze 
Beste kombinerthund: SVMunkfjelletsVill Iver – Ellen Marie Imshaug 
 
ØKONOMI 
Det har vært mange aktiviteter i 2017 og mange arrangementer har gått med overskudd og 
klubben har en meget god økonomi. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et rettvisende bilde 
av klubbens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetningen om fortsatt drift er 
tilstede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Årsmøtet 2016 ga styret tilslutning 
til at vi ikke bør ha bare fokus på overskudd, noe vi har innfridd.  
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Styret har i år også diskutert utgiftene OA har ved å arrangere Camp Villmark. Styret mener 
fortsatt at nødvendige utgifter skal dekkes av NVK hovedstyret.  
 
DM VINTER mars ved Bjørn B. Størkersen 
Monica Sawicz og SV Ice Artemis Freyja ble distritksmester under vanskelige forhold på 
Solheimstulen. Tunge forhold, en god del nysnø og sky ryper gjorde årets distriktsmesterskap 
vinter til en vrien opplevelse for de fleste av de 18 påmeldte ekvipasjene fra Oslo og Akershus. 
I AK-klassen var det tre damer som utmerket seg! 

1. plass og DM: Monica Sawicz og SV Ice Artemis Freyja 
2. plass: Kristin Kirkeby og KV Toya 
3. plass: Beate Løken og SV Fauk (Knert) 

I UK ble det dessverre ikke kåret noen distriktsmester i år da ingen av de deltakende UK-hundene 
kom i fugl. 
Vennskapsmatch 
I søndagens vennskapsmatch mot NVK Buskerud var det dessverre ingen av de 12 ekvipasjene 
som kom i fugl i en dag som var temmelig ufyselig med isende vind og løs snø. 
Mange takk til flinke og hjelpsomme dommere/instruktører: Ole Foyn, Gunnar Gundersen og 
primus motor for hele arrangementet, Bjørn Størkersen. 
Bjørns SV Håskelias Killer-Caliber gikk i bånd ved eierens side hele lørdagen, men fikk en liten 
tissepause før lunsj. Og jommen slo han ikke til med to fuglearbeid. Verden er jommen ikke 
rettferdig. 
Gratulerer til alle vinnere! 
 
CAMP VILLMARK april ved Ranveig Østvold 
Camp Villmark 2017, eller Villmarksmessen, åpnet på Lillestrøm fredagen etter påske, og Norsk 
Vorstehhund klubb var representert med en fin stand med jakttema og store bannere. Det var i år 
igjen, som alle år tidligere, avdeling Oslo/Akershus som hadde ansvaret for standen på vegne av 
hele vorsteh Norge. 
Der kunne besøkende treffe både strihår, korthår og langhår, og mange besøkende var særlig 
nysgjerrige på langhår, Imola til Ole Kristian Hesthagen. Det ble arrangert uhøytidelige apport-
konkurranser, valpe-show og Barn og hund i tillegg til diverse oppvisninger fra tjenestehunder. 
SV Rugguglans Boss the Vorsteh og matmor Mette Klever vartet opp med kaker, og æresmedlem 
Kjell Larssen og SV Haugmyras Nora sørget for kaffe. Ivar Bakken, som er mannen bak den 
flotte «gapahuken» på standen, hadde med seg sin 10 mnd gamle finske korthår, Paavo Nurmi. 
Ellers var Kristin, Thomas, Gunhild og Ranveig med på rigging, forberedelser og tilstedeværelse 
på stand. NVKs sekretær Britt Svendsen hadde sørget for at standen fikk flotte NVK-effekter for 
premier og salg. 
Det var veldig hyggelig å stå på stand, masse hyggelige folk og hunder innom for en hundeprat. 
Stor takk til alle som stiller opp!  
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UTSTILLINGSKURS ved Ellen Marie Imshaug  
25.April ble det avholdt utstillingskurs i Lillestrøm i regi av NVK O/A.  Deltagerne ble instruert i 
praktisk trening og i utstillingsteknikk. Det ble også gjennomgått regler og sløyfer.  

 
APPORTKURS april/mai ved Bente Holm 
Kun 4 deltagere på apportkurset fra Nvk, dette skyldes nok at kurset ikke stod i 
aktivitetskalenderen. 
Kurset gikk over 10 kvelder. Den siste kvelden fikk deltakerne mulighet til å ta apportbevis, stor 
takk til Per Aas som dømte denne kvelden. 3 deltakere klarte apportbeviset. 
 
Apportprøvekurs april/mai ved Elisabeth Flaata/Gunnar Gundersen/Ellen Marie 
Imshaug 
Nok et vellykket apportprøvekurs er gjennomført, denne gangen i samarbeid med Pointerklubben. 
Det var 24 kursdeltakere. 

Instruktørene var som følger: 

Ellen Marie Imshaug, Bjørn Nyhagen, Beate Løken, Torstein Dehn, Aina Brynhildsen, Gunnar 
Gundersen og B. Elisabeth Flaata 

Kurset ble gjennomført med høy aktivitet, f.eks. var alle deltakerne med klokken ni om kvelden 
og deltok aktivt på evalueringen, rørende og flott. For oss instruktører har det vært en udelt 
fornøyelse å avholde kurs med så mange interesserte «hundemennesker»!  
 

En suksessfaktor som ble framhevet under evalueringen var at alle fikk PM på Facebook med 
evaluering på hva som var bra, hva de måtte jobbe mer med, og forslag til hva du kunne gjøre for 
å bli bedre, dette i etterkant av samlingene. Videre ble instruktørenes dyktighet og gode humør 
spesielt framhevet, og vi er alle takknemlig for det! Vår bonus som instruktører er å se hundene 
m/førere lykkes, det gir ren glede.  

At alle instruktørene er langt over middels interessert i hund er da heller ingen bakdel. 

 
FELLESUTSTILLINGEN mai ved Ellen Marie Imshaug  
I år ble Fellesutstillingen 2017 arrangert 6. mai på Hvalstjern.   
KORTHÅRET VORSTEH: BIR: Haugtun`s HFE Chanto, Jan Stordal.  
LANGHÅRET VORSTEH: BIR: Rognhøgdas Jako  
STRIHÅRET VORSTEH: BIR: HEJV-15 NV-16 Hella`s Zigne, Eva Pedersen. 

LANDSSAMLINGEN I PINSEN juni ved styret 
Ansvarlig: Arne Eliassen 
Utstillingen ble arrangert søndag 4.juni.  
Utstillingsleder: Ellen Marie Imshaug 
33 korthår, 2 langhår og 19 strihår kaptes om gjeve premier på Buhol i Vorstehhundklubb, ble 
den fenomenale SV Munkefjellets Vill Iver både BIR og Best in Show. Gratulerer til eier Ellen 
Marie Imshaug, handler Øystein Dahl og oppdretter Ole Foyn! 
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BIS2 og BIR korthår ble KV Stallogaisa`s Te Cino til Ole Gunnar Schmidt, vist av oppdretter 
Anne-Liv Sollesnes. Cino er etter Aasatruas Extra og Stallogaisa`s Trixie. 
Apportprøven gikk av stabelen lørdagen.  
Prøveleder: Birte Wold Myhre 
En stor takk til dommerne: Bente Holm, Ove Myhre, Rune Brenna, Anders Simensrud og Kjell 
Larsen. 
 
Antall starter UK: 11 
Antall starter AK: 24 
 
Beste UK-hund: SV Sølenruket's A-Fryd - Monica Sawicz 
Beste AK-hund. SV Vretstugans Evita (Mysa) - Bjørn I. Nyhagen 
 
Premieringsprosent: 80% 
 
Antall starter fordelt på rasene: 
Breton - 2 i AK – en premiering 
Irsk Setter – 1 i UK – en premiering 
Kleiner Münsterländer – 1 i UK – en premiering 
Pointer – 1 i AK – en premiering 
Ungarsk Vizsla Korhår – 2 i AK – to premieringer  
Vorstehhund Korthår – 2 i UK, 3 i AK – tre premieringer 
Vorstehund Langhår – 1 i UK, 3 i AK – tre premieringer 
Vorstehhund Strihår – 6 i UK, 13 i AK – 16 premieringer 
 
Ved gjennomføringen stilte Anne Larssen igjen opp og hjalp til med skriving av diplomer og 
holde oversikten over premier. 
 
Ny aktivitet på landssamlingen, var at Gunnar Gundersen og Elisabeth Flaata tilbudte gratis 
apportprøve trening både lørdag og søndag. En aktivitet som gikk på siden av det andre oppsatte 
programmet. Ideen om dette kom såpass sent, slik at NVK OA ikke fikk gått ut tidlig med dette 
bra tilbudet. Men, det var mange som deltok til tross for dårlig vær. En aktivitet som bør tenkes 
på til neste gang OA arrangerer landssamling. 
 
En stor takk til alle som stilte opp og hjalp til på denne samlingen og valgte å trå til når det tross 
alt var pinse. Arne Eliassen var general og holdt i trådene både før og under arrangementet. Alle 
som er medlemmer av NVK,er hjertelig velkomne neste gang NVK OA skal arrangere 
landssamlingen. 
 
BUHOLPRØVEN APPORT juni ved Anne og Kjell Larssen 
Med 95 starter på prøven pluss ca 10 som betalte for trening ble det satt rekord på vår tredagers 
sommer happening. Når vi startet opp kl. 1200 på tirsdag var det bare litt over 20 som hadde 
meldt seg til start.  Det vi endte opp med når dagen var ferdig noe over kl. 2100 var over 40 stk. 
Alle tre dagene ble hektiske men det hele gikk vel så tålig bra takket være at dommerne og 
hjelperne kjenner konseptet og terreng godt og har en fin evne til å ta ting på sparket til beste for 
deltagerne. Det som var hyggelig var at mange fra Apportprøvekurset benyttet seg av 



	
	

6	

tilbudet om å stille for første gang på prøve (til sterkt rabatterte priser), og også med flere gode 
resultater. En stor takk til dommerne Gunnar, Bergthor, Morten, Ivar, Bente, Rune, Ellen Marie, 
Randi og Ove, våre hjelpere Kristin, Berit og Thomas. Spesielt vil jeg nevne noen som ikke er 
NVK medlemmer og som virkelig var med og gjorde «en manns jobb» Maiken Gyldenskov 
Horn. Andre og Jon Dalen samt Pål Thoresen. Takk skal dere alle ha. Det ligger en god del jobb 
for styret i å evaluere prøvens form og å finne folk som vil ta dette videre nå når vi gir oss etter 
alle disse krevende og tidels slitsomme år, men tross alt har de vært hyggelige og givende.  
 
ONSDAGSTRENINGER i juni/juli ved Ove Myhre 
I flere år har NVK O/A videreført opplegget Arne Eliassen startet opp sammen med Bjørn 
Solum; et gratis tilbud til våre medlemmer om dressurtrening noen onsdager midtsommers, fra 
tidlig juni og til alle instruktører har gått ut i sommerfeire. Treningene ledes av instruktører i 
NVK O/KA. Noen ganger er det en instruktør som har treningen og noen ganger kommer flere 
instruktører. Dette er et lavterskeltilbud, som styret får tilbakemeldinger om at er et positivt 
medlemstilbud. 
 
TILBUD OM AVERSJONSDRESSUR  juni-september ved Ove Myhre/Birte Wold Myhre 
Det ble i år igjen inngått avtale med Nordstrand JF  om et tilbud om aversjonsdressur til 
medlemmer av OA. Og det til samme pris som for medlemmene av Nordstrand JFF.  
Flere medlemmer har benyttet seg av tilbudet. 
 
JENTESAMLING august ved Anne Borgerud 
NVK Oslo og Akershus hadde også i år gleden av å invitere til Jentesamling hos Anders Due, 
11.-13. august dro 13 spente damer på tur til Sverige.  
 
Vi hadde i år innkvartering på camping ca 15 min kjøring fra terrengene.  
Oppfordringen min til å benytte hundebur inne viste seg å være noe optimistisk ift hyttestørrelse. 
Hyggelig middag ble inntatt i campingens restaurant lørdag kveld. 
 
Treningen var lagt til terrenget til Due i Trossnäs ved Karlstad. Der fikk vi mye fin trening på felt 
med sprek fugl. Hanne og Anders holdt styr på oss gjennom helgen og ga fortløpende råd og 
veiledning. I løpet av helgen lærte vi mye som førere, om jakttrening og ikke minst hunden vår.  
 
På kveldene gikk praten lett, utrolig kjekt med så mange koselige folk og flotte hunder.  
Tusen takk til Anders, Hanne og hyggelige deltagere for en flott helg. 
 

ERVALLA august ved Anne og Kjell Larssen 
Årets kurs samlet noe over 20 deltagere. Det var en fin blanding av nybegynnere og erfarne som 
har vært med før. Grunnlaget til alle hundene blir bare bedre og bedre noe som også instruktørene 
ga uttrykk for.  Vi retter en stor takk til Inger & co for fine dager og nytt kurs er avtalt på samme 
tid til neste år. På gjensyn i august 2018.  
	
 
BUHOLPRØVEN SKOGSFUGL OG TIURCUP september ved Arne Eliassen 
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Dessverre måtte prøven avlyses grunnet dommermangel. Styret i NVK OA mener at grunnen til 
dette var at prøven var lagt til noe ugunstig tidspunkt, da NM skog ble arrangert helgen før og en 
større prøve skulle arrangeres påfølgende helg. Slike store prøver krever mange dommere. 
 
LAVLANDSTRENING september/oktober ved Ove Myhre og Monica Sawicz 
Dette var et tilbud helt nytt av året. Styret inngikk samarbeid med Stian Aaserud om 
lavlandstrening på områdene i Skogbygda. Oppstart i slutten av august og siste treningsdag 
31.oktober. Styret var meget spent på hvilken oppslutning blant medlemmene dette tilbudet ville 
få. Klubbens egne instruktører fikk invitasjon til å bidra på tirsdager og oversikt ble satt opp. Det 
var stor oppslutning og bare positivitet fra instruktørene.  
Alt i alt var det satt opp ti ettermiddager, men det ble litt trøblete med vær og veldig sen slått, så 
det ble avholdt kun seks treninger. Det var totalt 10 instruktører fra O/A som har bidratt - takk til 
alle disse!  Oppstart ble stort sett kl.15, så alle som jobber rakk ut til Årnes. De første datoene 
skulle vise seg å være de mest populære og her hadde vi satt opp flere kvelder med to instruktører 
så vi kunne dele inn i to partier. 
 
Har inntrykk av at de som har vært med på disse har vært fornøyd - det har også kommet 
tilbakemeldinger til Monica fra noen som har vært veldig fornøyde. 
 
DM LAVLAND ved Bjørn Størkersen 
Det ble en flott dag på Skogbygda da det skulle kåres distriktsmestere i både UK og AK på 
lavland i O/A-gruppen. Værgudene var med oss hele dagen og la til rette for at det ble en nydelig 
dag. 
Totalt stilte det 32 ekvipasjer til start, disse ble sendt ut i terrenget fordelt på tre partier og målet 
for formiddagen var å kvalifisere seg til finalen som skulle foregå etter lunsj. Utslåtte ekvipasjer 
fikk mulighet til å trene etter lunsjen, mens finalepartiet var ute for å kåre en vinner i både UK og 
AK. 
I AK var det SV Munkefjellets Vill Iver med fører Øystein Dahl som trakk det lengste strået, 
andre-og tredjeplassen gikk til hhv SV Trerikrøysas Nor med fører Guri Claussen og LV 
Fjordlandets Juni med fører Rune Brenna. 
I UK var det LV Fjorlandets Karisma til Rune Brenna som trakk det lengste strået. Karisma var 
eneste hund med hele to fuglearbeid i finalen. På de neste plassene fulgte SV Fryd til Monica 
Sawicz og KV Lucky Liss til Kristin Kirkeby. 
Alle de premierte fikk tildelt premier fra NVK O/A sin nye sponsor, Appetitt! 
Takker også Bjørn Størkersen for et flott arrangement og Stian Aaserud for lån av terreng og 
sprek fugl. 
Gratulerer til alle de premierte! 
   ---------------------------------------- 
 
 
 
 
Styret takker alle som har bidratt og vist sitt engasjement til at alle arrangementer/kurs og prøver 
har kunnet bli gjennomført. Uten dere, hadde dette blitt en for stor utfordring. 
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Styret takker også de avtroppende tillitsvalgte for innsatsen i 2017 og ønsker det nye styret 
velkommen og lykke til for 2018. 
 
Oslo, 13.11.2017 
	
Styret i NVK O/A 
 
Ove Myhre   Bjørn B. Størkersen   Kristin Kirkeby 
distriktsrepresentant  styremedlem    styremedlem 
 
 
Arne Eliassen   Berit Østmo    Monica Sawicz 
nestleder                styremedlem/webredaktør   sekretær 
 
 
Ranveig Østvold  Britt Schibbye 
kasserer/materialforvalter vararepresentant 
 
	
	


