
 

  

 

 

 



Årsberetning 2018 NVK Buskerud 

Styrets beretning: 

Styret har i perioden bestått av 

 Arild Walter Hansen, leder 

 Henrik Syvertsen, nestleder 

 Signe Karin Hotvedt, sekretær og nett 

 Thomas Svane Jacobsen, økonomi 

 Toril Weum Ekjord, styremedlem 

 Frode Laugerud, styremedlem, hytteansvarlig 

 Vara: Monica Rognheim (fast møtende) 

Styret har avviklet 10 styremøter. I tillegg har det vært tett kontakt via en intern Facbook-gruppe, på 

telefon og på samlinger. 

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

i lokallaget. 

Samarbeidet i styret har i perioden fungert bra, men vi skulle ønske oss flere styremedlemmer for å 

kunne fordele oppgaver i større grad. Nå er det veldig mye å gjøre for flere, ikke minst i forbindelse 

med de store arrangementene som Holleia-prøven. Dessverre er antall styremedlemmer bestemt i 

NVKs lover og ikke noe vi kan endre selv. 

Styret er derfor interessert i å knytte til seg flere frivillige. Det tenker vi å organisere ved at hvert 

styremedlem får et ansvarsområde og knytter til seg flere frivillige i en gruppe. 

En aktiv klubb 

Norsk Vorstehhund avdeling Buskerud har lagt nok et år bak seg med stor aktivitet og flotte 

resultater. 

Ved årets utgang hadde NVK Buskerud 142 medlemmer, det er 18 flere enn i 2017.  110 er 

hovedmedlemmer. 

Utad til medlemmene kommuniserer vi på distriktssiden på Vorsteh.no, via vår Facebook-gruppe, og 

via e-post til medlemmene.  

Facebook-siden vår har passert 770 følgere, og er vår hovedkanal ut til medlemmer og potensielle 

medlemmer. Der deler vi alle artikler som publiseres i Buskerud-kategorien på vorsteh.no. 

Den høye aktiviteten avspeiler seg også i at klubben har god økonomi og har hatt råd til å ta flere 

nye, store investeringer i året som nå ebber ut. 

Våre medlemmer og deres hunder har også bidratt til lagets fine omdømme og resultater på 

jaktprøver, apportprøver, kurs, samlinger og utstillinger. 

Økonomi 

NVK Buskerud har en solid økonomi. Egenkapitalen var per 31. oktober 2018 på kroner 109 766. Det 

er en økning på kroner 38 747 i forhold til utgangen av oktober i 2017. 

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


Regnskapsåret går fra 1. november 2017 til 31. oktober 2018. Årsresultatet for perioden viste et 

overskudd på kroner 52.747. Alle våre kurs og prøver bidrar med positivt overskudd med hele kroner 

123.556.  

NVK Buskerud har det siste året kjøpt inn blant annet en ny skaphenger, nye startpistoler og flere 

sammenleggbare bord. Kostnadene i forbindelse med NVK Buskerud-hytta har summert seg til 

kroner 20.709. Flere detaljer er gitt i regnskapet og revisjonsberetningen. 

En hovedårsak til vår solide økonomi er vår høye kursaktivitet. 

Dette innebærer samtidig en høy belastning på noen flere 

personer, og dermed er vi i en sårbar situasjon om sentrale 

tillitsvalgte og frivillige brenner seg ut. Dette har styret hatt 

stort fokus på i året som har gått, uten at vi helt har funnet ut 

hvordan vi skal løse dette dilemmaet. 

Bli grasrotgiver 

NVK Buskerud har i regnskapsåret fått utbetalt kroner 2326 

fra Norsk Tipping AS Grasrotandelen. Det er en økning på 

kroner 1735 i forhold til forrige regnskapsår.  

Vi oppfordrer fortsatt våre medlemmer til å registrere seg 

som grasrotgiver for Norsk Vorstehhundklubb Buskerud. 

Dette kan gjøres ved alle spillesteder, eller ved å sende SMS 

«Grasrotandelen 913527127» til 2020. 

Aktiviteter 

NVK Buskerud har hatt i alt 27 organiserte aktiviteter i år. I 

tillegg kommer uformelle treff på NVK-hytta på Holleia, i 

hovedsak i forbindelse med dugnader og som onsdagstreff. 

Medlemmer fra klubben har også deltatt på mange 

arrangementer i våre naboklubber.  

Vi har også tiltrukket oss mange nye medlemmer fordi vi har 

det flotte treningsområdet på Holleia. Vi ønsker å engasjere 

flere av disse i arbeid i klubben. 

NVK-hytta 

NVK Buskerud har i løpet av året 2018 hatt en rekke aktiviteter på klubbhytta på Holleia. Det 
arrangeres jevnlige treff på hytta, hvor det legges inn litt felles dressur av hund, samt nyttige 
diskusjoner og erfaringsutveksling. Forefallende arbeid og vedlikehold av hytta har også blitt gjort i 
forbindelse med disse dagene. Hytta har også vært i bruk i forbindelse med skogsfuglprøven, 
sporkurs og de fullkombinerte prøvene. 
  
Det er en kjerne av medlemmer som holder liv i hytta. Disse står på hele på året for et godt tilbud til 
klubbens medlemmer. Styret vil i den forbindelse fremheve Anders Simensrud og Ole Kristian 
Hesthagen, som to av medlemmene som legger ned et stort antall dugnadstimer, for at hytta og 
lufteområdet driftes. 



 
  
I løpet av høsten har det elektriske anlegget blitt utbedret, noe jobb gjenstår på dette. I 2019 håper 
vi at vi også får utbedret sanitæranlegget. Det jobbes med å få en mer langsiktig leieavtale av hytta. 
Det vil ikke bli gjort mer arbeid som vil øke hyttens verdi, før vi får på plass en mer langsiktig 
leieavtale. Styret er helt klare på at vi ikke skal gjøre en hel masse dugnadsarbeid på hytta, som vil 
øke dens verdi betraktelig, uten at vi får noe igjen for dette. Vi har fått en verdivurdering av hytta, 
slik den var, og dette vil bli utgangspunktet for ny leieavtale. 
  
Vi har dialog med hytteeier, og tror at vi vil finne en løsning som er god for alle. Årlig leie er 
symbolsk, mot at speiderne som eier hytta, får bruke den to helger i året.  
 
Styret har i året som er gått til innkjøp av en skaphenger av merke Gaupen. Den skal brukes til å 

oppbevare og frakte klubbens rekvisitter i, i forbindelse med våre arrangementer.  Den står foreløpig 

parkert i Hokksund. Foreløpig har det ikke lyktes oss å skaffe sponsorer til langsidene av hengeren. På 

kortenden bak kommer det en stor dekal med NVK Buskeruds logo. 

Medlemmer av NVK Buskerud har i høst fått kjøpe jaktkort av grunneier på Holleia. 

Sosiale fellestreninger 

Hver fredag fra 5. januar ble det arrangert egentrening med instruksjon i Drammen Hundepark 
sammen med de andre raseklubbene i distriktet og FB-gruppa “Trening med fuglehund”. En unik og 

sosial mulighet til å trene innendørs om 
vinteren som ofte samler mer enn 20-30 
hundeeiere, ledet helt uformelt av frivillige 
instruktører. Treningene er sponset av 
Gustavsen as. 

I tillegg er det klubbtreff på NVK-hytta 
på Holleia på onsdagr, annenhver gang 
formiddag/kveld. Treffene blir varslet på 
Facebook-gruppa vår.  

https://www.facebook.com/groups/755141531259816/


Bli med på dugnadene om du bruker lufteområdet! 

Oppmøtet er svært varierende, men bruken av det rundt 30 mål store lufteområdet er meget stort. I 
sommer ble det gjort store forbedringer på gjerdet og port. Noen er på feltet omtrent daglig, andre 
kommer reisende langveisfra. 

Beklageligvis er det de samme ildsjelene som går igjen på alle dugnader. Klubben ønsker seg at flere 
medlemmer tar del i dugnadsarbeidet og det hyggelige sosiale samværet. 

I januar hadde vi medlemsmøte på Røde Kors-huset i Lier. Tema var arbeidet med ny avlsplan NVK. 
Dessverre var få medlemmer møtt opp for å høre foredragsholder Kai-Rune Johannessen. NY 
avlsplan blir det viktig tema i NVK i 2019, og noe alle medlemmer bør sette seg inn i og bidra til. Det 
er nå du kan påvirke, ikke etter at vedtaket er gjort. 

I februar var det igjen medlemsmøte hvor tema var saklista som skulle opp på årets 
distriktskonferanse og representantskapsmøte i NVK.  

I tillegg ble prisene til Årets hunder 2017 utdelt. De besto av flotte plaketter fra Trond Gustavsen. 

DM i Uvdal 

I mars var det treningssamling og distriktsmesterskap høyfjell vinter i samarbeid med Oslo/Akershus 
på Solheimstulen i Uvdal. Påmeldingen var beklagelig svak, og vi klarte ikke å kåre distriktsmestre 
fordi ingen av våre hunder hadde godkjente fuglearbeid.  

Vennskapsmatchen mot OA ble ikke gjennomført, i stedet fortsatte treningen søndag. Deltakerne 
rapporterte om flotte forhold og hyggelig sosialt samvær.  

Vi takker NVK OA og ildsjelene Bjørn Størkersen, Ole Foyn og Gunnar Gundersen for et utmerket 
tiltak og håper at tradisjonen fortsetter. 

Apportekspertene 



I mars startet vi opp med apportkurs over 8 uker på p-plassen utenfor Magasinet i Drammen, med 20 
deltakere.  

Kurset ble raskt fulltegnet. Instruktører var 
Wenche Due Hansen, Arild Walter Hansen og 
Terje Holmberg, med assistanse av Monica 
Rognheim og Signe Hotvedt. 

I april startet et mini-kurs over 4 uker i valpe-
apport i Drammen under ledelse av Wenche Due 
Hansen, med 7 deltakere. Tilbakemeldingene var 
meget gode. 

I mai arrangerte Buskerud-gruppa apportprøven 
under landssamlingen i Hordaland. Prøveleder 
var Arild Walter Hansen. 

Apportprøvekurset som var planlagt i juni måtte avlyses da skogbrannfaren på Holleia var ekstrem. 
Det ble også slutt på treffene på hytta. 

Fase 1-kurs 

I slutten av april arrangerte vi et Fase 1-instruktørkurs over en helg på Holleia med i alt 8 deltakere. 
Tre deltakere fra kurset deltok fra Buskerud: Henrik Syvertsen, Monica Rognheim og Signe Hotvedt. 
Øvrige medlemmer var fra andre NVK-distrikter, samt en fra NISK og en fra NMLK. Kursleder var Ole 
Foyn. Tilbakemeldingene var meget positive. 

 



Utstillingskurs på Hønefoss 

Samme måned ble det arrangert utstillingskurs på 
Ringerike, i regi av Wenche Dyreng og Hilde 
Børdalen med 7 deltakere. Vi satser på å gjenta 
dette kurset i 2019. 

Interessen har vært lav i flere år for 
klubbmesterskapet i leirdueskyting, og dette ble 
avlyst i 2018. Vi satser på et endret opplegg 
kombinert med familiedag på Ringerike i 2019. 

Blodsporkurs 

Siste helga i april arrangerte vi sporkurs på NVK-hytta 
på Holleia. Instruktører var Rune Borgersen og Anne 
Mette Kirkemo. Det var 14 deltakere. Kurset startet 
med teori fredag kveld og to fulle dager ute med 
legging av blodspor.  

I løpet av helgen knekte alle hundene koden, og 
tilbakemeldingene var veldig gode. Flere fikk 
mersmak på sporøvelsen. 

Vi satser på å gjenta dette kurset i 2019. 

Saueaversjon i Lier 

I juni hadde vi tre mandager med 
saueaversjonsdressur på Sjåstad i Lier. Dette ble 
gjentatt i august. Oppmøtet var meget stort. 
Deltakere kommer langveis fra til dette.  

Vi ligger noe lavere enn andre i pris, har gode moderasjoner for folk med flere hunder, tilbyr drop-inn 
og en hyggelig ramme med servering av kaffe. Det tror vi er noen av årsakene, i tillegg til dyktige 
instruktører og spreke sauer i fine store innhegninger. 

 Apportprøve på Holleia 

Slutten av juli arrangerte vi den årlige 
apportprøven på Holleia. Det ble landets mest 
populære i år igjen med 12 fuglehundraser og 

175 påmeldte (154 startende) hunder. 
Prøveleder var Arild W. Hansen. 

Et stort antall frivillige og hjelpere i lysende 
gule trøyer sørget for en vellykket og smidig 
avviklet prøve. Vi fortsatte med todelt 
opprop. Alle deltakere var ferdig med alle 



øvelsene før klokka 15, noe "teknisk delegert" og Holleiaprøvens far, Anders Simensrud, var 
strålende fornøyd med. 

Fredag serverte klubben reker, lørdag bød vi på spekemat og 
søndag på lapskaus. Det var grillforbud, men det skapte ikke 
problemer. Servering av spekemat innebærer mindre arbeid og 
ble meget godt mottatt. 

 Prøvens beste AK-hund og vinner av eliteapporten: KM 
Fugleskogens Bailey – Lene Frøyd 

 Prøvens beste UK-hund: SV Poulssons Caliber (Calle) – 
Roger Sjølstad 

 Vinnere av lagkonkurransen: Team Ellen: Jonny Løvstad, 
Ellen Bergli, Stig Hovland 

DM apport 

Distriktsmestre ble kåret på bakgrunn av apportprøven lørdag.  

Distriktsmester UK ble Donnerwetter (Driva)/Aurora og i AK Noomi/Wenche. 

 

Treningssamling Dovre 

Første uka i august arrangerte vi treningssamling på Dovre, under ledelse av Anders Simensrud som 
hadde leid storhytta på Grønbakken.  

Treningen foregikk i terrenget til Dovre fuglehundklubb, hvor det er unntak for 
båndtvangbestemmelsene fra 1. august.  



Dette er et rimelig tilbud spesielt tilrettelagt for 
nye hundeførere, på en tid det er få andre 
treningsmuligheter i høyfjellsterreng. Vi håper flere 
deltakere vil bli med neste år.  

RIOS-trening 

I august arrangerte vi to kvelder med duetrening 
og dressur på Knivebakken jakthundsenter i 
Skoger, med 2 og 15 deltakere (også andre raser). 
Det fungerte ikke så bra, vi var altfor mange den 
ene kvelden og det ble veldig mye ventetid. 

På grunn av nye regler for tamfugltrening ble det i september i stedet en kveld med RIOS-trening 
med Ulrik Myrhaug på duer på Sando hundesenter i Vestfold med 10 deltakere. Det ble meget 
vellykket. 

Det planlagte kurset i føring av hund på skog måtte dessverre avlyses da det ikke var mulig å finne tid 
for instruktør. Likeså ble den planlagte medlemskvelden med skogsfugljakt som tema avlyst. Vi 
forsøker igjen neste år. 

Fullkombinert 

29. august og 4. sept. var det fullkombinert prøve på Holleia. Første dagen ble det bare én premie, 2. 
AK Fullkomb., til GM Gera Des Grandes Vorachyres og Christian Bakke. Andre prøvedagen fikk KM B-
Frøya og Harald Bruflot 1.AK Fullkomb.  

Prøveleder var Anders Simensrud. Deltakelsen kunne godt vært høyere. 

DM lavland 

I november var det treningssamling og klubbmesterskap lavland på Trossnäs i Sverige (Karlstad). I alt 
24 deltakere fra Buskerud (12), Vestfold/Telemark (7) og Oslo/Akershus (5). Det ble en svært trivelig 
helg med mye fugl på fine marker.  

SV Pitkän Fåx/Hilde Børdalen ble distriktsmester AK. Dessverre hadde ingen unghunder fuglearbeid i 
finalen. 

Søndag vant Buskerud vennskapsmatchen mot Vestfold/Telemark for tredje året på rad med 
poengene 156-85. På det seirende laget gikk SV Sako, SV Donnerwetter (Driva), SV Pippi, SV Fåx, SV 
Inka og SV Molly. Dommer var Ivar Bakken. 

Vi bodde i fine hytter på Bomstadbaden Camping, og hadde felles, hyggelig middag på klubbhuset 
der lørdagkvelden. Lørdag og søndag ble vi servert nydelig, varm lunsj på Trossnäs, henholdsvis rådyr 
og lasagne.  

Skogsfuglprøve 

https://drive.google.com/open?id=1V7nyl3LuvBNR7AAebM-On2f5aq0&usp=sharing


I slutten av november var det igjen 
skogsfuglprøve på Holleia med 30 startende. 
Beste hund og vinner av Terje Dyves minnepris 
var Christian Bakke og GM Era med 2.AK.  

Christian Bakke fikk Kombinertfatet til odel og 
eie etter tre napp. Han har nå to napp i 
tiurfatet (Prøvens beste hund), og et napp i 
Terje Dyves minnepremie.  

Det var vanskelige forhold med tåke og svært 
lett fugl, og kun den ene premien.   

Deltakelsen på prøven er halvert på få år. Klubben har søkt om å få legge prøven to uker tidligere på 
høsten neste år, og håper dette skal resultere i flere fuglearbeid. Årets kjentmannspremie gikk til 
ildsjelen Anders Simensrud. 

Årsmøte og julebord 

5. desember er det årsmøte og julebord med utdeling av priser for Årets hunder på Lierkroa. Dette er 
første gang styret har invitert til julebord, og vi håper at dette blir godt mottatt. Allerede før 
påmeldingsfristen går ut, er 26 medlemmer påmeldt. 

Årets hunder i Buskerud 2018 

 Årets UK-hund: KV Åsrampens Blt Micko, Frode Laugerud 
 Årets AK-hund: KV Ero, Lisbet Ottesen 
 Årets utstillingshund: LV Rognhøgdas Skarfa, Kine Dørmænen 
 Distriktsmester vinter UK: Ikke kåret 
 Distriktsmester vinter AK: Ikke kåret 
 Distriktsmester lavland UK: Ikke kåret 
 Distriktsmester lavland AK: SV Pitkän Fåx, Hilde Børdalen 
 Distriktsmester apport UK: SV Dikemarkens Donnerwetter (Driva), Aurora Stensaas 
 Distriktsmester apport AK: KV Noomi, Wenche Due Hansen 

Blant de største enkeltprestasjoner i 2018, er Lisbet Ottesen og KV Kaiser, som tok NM-sølv i 

lagkonkurransen på lavland på Hamar i oktober. 

Priser til våre hunder 2017 

2018 startet i januar med at NVK sentralt kåret årets hunder for 2017. Der tok Buskerud-hundene 

også godt for seg. 

 Tre priser til Tullamore til Wenche Due og Arild Walter Hansen: NVK Årets unghund, NVC 

Årets unghund allround og NVC Årets unghund lavland.  

 Ero til Lisbet Ottesen fikk prisen NVC Årets KV allround og NVC Årets skogsfuglhund  

Årets hunder i Buskerud 2017 ble hedret med plaketter på medlemsmøte i januar 2018. 

 Årets UK-hund: KV Suldølens Tullamore – Arild Walter Hansen 
 Årets AK-hund: KV Ero – Lisbet Ottesen (pokal) 



 Årets utstillingshund: SV Pitkän Fåx – Hilde Børdalen 

Sponsorer 

Sponsorsituasjonen er ikke oppløftende. Klubben har mistet sin hovedsponsor Gustavsen AS, selv om 
han fortsatt er en viktig bidragsyter i form av plaketter og treningsmuligheter. Som tidligere år har vi 
mottatt generøse premier fra Halita Jakt i Småland (villsvinjakt), hundeutstyr fra Pets Zoomarkedet i 
Krokstadelva/Eiker/Liertoppen, treningskort fra Sando hundesenter og Knivebakken jakthundsenter. 

Støtt våre sponsorer – de støtter oss! 

  


