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Forord 

Ved årets utgang i 2019 hadde NVK Hedmark og Oppland 164 medlemmer, og pr. november 2019 har 
vi 167 medlemmer. Dette er en oppgang på tre medlemmer fra 2018, og vi håper at dette er starten på 
en god fremgang for klubben vår. Vi har gjennom hele året holdt et høyt aktivitetsnivå, men dessverre 
har vi måttet avlyse arrangement grunnet manglende påmelding og terreng muligheter DM lavland. 

 

Klubben har også mistet Terje Bradal i august som dessverre tapte kampen mot kreft. Dette har preget 
oss i styret og vi savner Terje som person samt engasjementet hans. Han var for oss alle en god venn 
og ivrig vorsteh mann som vi for alltid vil savne i miljøet. Vi vil hylle Terjes minne ved å opprette en 
vandrepremie til beste vorsteh på vår vinterprøve på Vinjevegen. 

  

Vi har som mål i klubben å jobbe for at medlemmene blir mer aktive og vi har i 2019 utdannet en 
instruktør innen dressur (fase 1 kurs FKF). Det vil komme muligheter også for andre medlemmer hvis 
det er interesse rundt om i distriktene for en slik utdanning. Det har i flere år blitt pekt på at vi vi som 
klubb ikke har aktivitet i hele distriktet, dette er en utfordring vi ser og jobber med å forbedre.  

 

Klubben har hatt et godt driftsår og med flere aktiviteter som har vært gode og godt mottatt med 
mange fremmøtte, vi vil fortsette med dette i 2020.  

Styret 2019  
Styret i Norsk Vorstehhundklubb avdeling Hedmark og Oppland har i perioden bestått av  

 Roger Brenden, leder  

 Mikkel Kvasnes, kasserer  

 Yvonne Lund, Styremedlem 

 Terje Bradal, styremedlem  

 Helge Heimstad, styremedlem 

 Joakim Grande, styremedlem 

 Torbjørn Stalsberg, vara 

 Halgrim Breie, vara 

 Marius Eriksen, vara 

 Gunnar Klingwall, vara 

 

Det har i perioden vært avholdt 5 ordinære styremøter, to helgesamlinger (feb, og nov), og et 

medlemsmøte i januar. Styret har i tillegg hatt hyppig kontakt på e-post, telefon, facebook, skypemøter 
og på klubbens arrangementer. 

 

På distriktskonferanse/representantskapsmøte i NVK sentralt i januar 2019 deltok Roger Brenden og 
Mikkel Kvasnes (bisitter).  

Valgkomite  
NVK Hedmark og Opplands valgkomite:  

 Kristian Noer  

 Tommy Andersen.  

 Erik Huse 

NVK Hedmark og Opplands revisor: Knut Esbjørnsen (leder) og Marius Kjønsberg (vara)  

 



Aktiviteter i 2019  
 

Klubben har hatt følgende arrangementer for medlemmene i 2019:  

 Vi har avviklet to medlemsmøter der den ene omhandlet innkomne saker til Distrikts 
konferansen og det andre et foredrag om hundemassasje 

 Treningshelg med DM før vinterprøven vår 

 Vinjevegen jaktprøve 

 Dugnad med åpning av treningsterrenget på Nordhue 

 Skyte kurs på Temmen 

 Åstjern apportprøve 

 4 dagers stand på de Nordiske jakt og fiskedagene 

 To dressurkurs i Elverum 

 KGP skogsprøve (ble avlyst)  

 DM lavland (ble avlyst) 

 

Treningshelg før Vinjeveien med uhøytidelig distriktmesterskap 

Bilde 

Jakthund trening og DM på Vinjevegen 2019 

Lørdag morgen møttes en spent gjeng opp for felles trening med sine jakthunder. 
Gledelig var det å se nye fjes, og alle var nok litt spente på hvordan sin hund skulle gjøre det. 
Været var fantastisk begge dager og heldigvis var vi mange deltagere begge dagene. Vi var også 
heldige som hadde med oss Per Olai Stømner på søndag som deltok i DM og dømte oss den dagen. 

 

Helgen og fjellet var nydelig, rypene var tilstede, mange fikk testet hundene og seg selv i fine 
situasjoner gjennom helgen. Det er en glede å se våre håpefulle unghunder og selvsagt de litt eldre ta 
store steg igjennom helgen, noe Jørgen Midtli sikkert kan bekrefte. Jørgen hadde sin debut som fører 
på lørdag med KV Ajt Huron på lørdag, søndag kronet han helgen med å vinne DM, litt av en helg. 

  
Det var en fornøyd gjeng som samlet seg ved bilene igjen etter endt dag, og det er hyggelig å gå og 
prate hund med likesinnede gjennom en slik dag. Flere av deltakerne og arrangørene valgte å 
overnatte på hytter på Trya camping og hadde en sosial og hyggelig lørdagskveld. 

 

Klubben håper mange blir med oss også i 2020. 

 

KV AJT Huron til fører Jørgen Midtli og eier Pia Moe ble DM denne helgen. NVK 
Gratulerer 

Vinjeveien 2019 
Prøven ble i 2019 utvidet, vi arrangerte tre UK/AK partier begge dager og todagers VK med finale på 
søndag. Klubben søkte også om Cacit noe vi ikke ble tildelt. Prøven ble fulldekket og vi hadde 
ventelister lørdag. Søndagen ble dessverre avlyst etter at alle partiene hadde kommet seg opp på 
fjellet. Det blåste opp kraftig og mye snø gjorde det ikke forsvarlig og fullføre prøven. Stor takk til 
dommerne som loset alle ned av fjellet inklusive flere som ikke deltok på vår prøve denne dagen. 



Felleskjøpet på Koppang stiller til disposisjon kontor og møterom, internett, maskin utstilling ved 
oppropet og åpen butikk fra klokken 0700 på lørdag, for oss i NVK Hedmark og Oppland er det kun å 
pakke ut så er alt klart når vi kommer. Takk for deres støtte. 

For å kunne arrangere en prøve er vi også avhengige av terreng som inneholder fugl noe vi har hos 
Trønnes & Westgård utmarkslag oppe på Vinjevegen. I år stilte de opp ved å holde bommen oppe i 
timene etter oppropet slik at vi unngikk kø ved bommen inn i terrengene. Dette gjør oss i stand til å 
avvikle ei prøve med høy kvalitet som igjen gir fornøyde deltakere.  

 

Av totalt 40 startende i UK/AK (18/22) på lørdag og 36 i VK ble det delt ut 14 premier. En 
premieringsprosent på 22% i UK, 13,6% i AK og 19,4% i VK. Av det totale antall startende lørdag ble 
18,4% premiert.  

Søndag ble avlyst grunnet værforholdene 

 

NVK gratulerer alle sammen. 

 

Vi må også takke alle dommerne som stiller opp for oss år etter år. Vi har de siste årene hatt mange av 
de samme dommere og de gjør vår prøve bedre og bedre. En stor takk vil vi også gi til vår 
hovedsponsorer Royal Canin og NonStop. Vi er også heldige som kan bruke Felleskjøpet til opprop og 
sekretariat og Stor-Elvdal hotell, Trønnes & Westgård utmarkslag, Swix, Alfa, Bergans, Toten kjøtt, 
Egmont, Provit gjør prøven til det den er, og selvsagt våre deltakere.  

Nordhue 
Også i år avholdt NVK sammen med HEDOPP dugnad for å åpne treningsterrenget, mange deltok i år 
på dugnaden og terrenget åpnet tidlig i mai. 

Vi inviterte til grilling og sosialt samvær og gledelig deltok det mange denne lørdagen. Fint vær ble det 
også. 

I skrivende stund er ikke regnskapet til Nordhue klart, men terrenget er godt besøkt og overskuddet 
kommer godt med. 

Temmen 
NVK har sammen med Bjørn Tore Brovold avhold skyte kurs på Temmen (Stange), Gunnar Klingwall er 
primus motor for dette arrangementet og i år var det 8 stk som deltok. De som deltok fikk god 
innføring i skyteteknikk.  

Takk til Gunnar som i år også organiserer denne aktiviteten og ikke minst Bjørn Tore Brovold som stilte 
gratis opp for oss nok et år! 

 

Åstjern  
Siste helgen i juli ble vår apportprøve avholdt på Åstjern. Vi hadde i år en stor økning av deltakere fra 
året før(enda bedre en 2018). Dette gjorde at vi fikk et veldig bra økonomisk resultat for prøven og 
prøven har vokst til å bli en av de største apportkonkurransene i Norge om sommeren. 

 

Totalt startet det 135 (160 påmeldt) hunder i løpet av helgen 14 forskjellige raser stilte til start, 
medregnet arrangørklubbens 3 vorsteh typer og Tsjekkisk vorstehhund.  
103 hunder ble premiert noe vi som arrangør synes er gledelig. 

 

Det var 14 hunder som fikk 30 poeng på lørdag og nesten alle stilte opp til Grand finale på kvelden. 
Arild W. Hansen sørget for at alle kom med i den eksklusive 30-poengsklubben med pin til de som ikke 



har den fra før.  
Disse fjorten kvalifiserte seg dermed til Elite-finalen, og her ble det konkurrert i apportkombinasjon på 
sju forskjellige objekter: trost, hare, mår, due, ekorn, kalkun og and.  

Vinner ble SV Trygve med e/f Ida Sollie som apporterte alle objektene med unntak av trost. 

 

Etter spennende oppdateringer i løpet av søndagen, viste det seg tilslutt at Ice Artemis Tinika 

E: Ole Foyn og fører Ellen Marie Imshaug ble prøvens best UK hund. 

 

I AK ble KV Høgdalias GNT Texas 

E/f: Øystein Dahl titulert med tittelen Åstjernprøvens beste hund totalt i AK. 

 

De Nordiske jakt og fiskedagene 
NVK Hedmark og Oppland sto i år også på stand alle fire dagene under de Nordiske jakt og 
fiskedagene. Standen vår var godt besøkt av medlemmer og andre. Nytt av året var vi hadde standen 
sammen med HedOpp. 

Klubben fikk gode tilbakemeldinger og masse gode vorstehere ble stilt ut. 

KGP 
Prøven ble dessverre avlyst, ingen meldte seg på og NVK tok derfor den avgjørelsen 14 dager før 
prøven skulle arrangeres. Takk til Kristian Noer som stilte terreng og gård til disposisjon for oss.   

DM Lavland 
Vi har i år hatt utfordringer rundt avviklingen av DM lavland, det er etter de nye reglene og NM i 
terrengene rundt Hamar vist seg utfordrende å finne terreng å avholde mesterskapet på. I år klarte vi 
ikke å finne terreng på Skarnes heller. Dessverre 

 

Årets hunder 2019 i Hedmark og Oppland  
Årets hunder blir utpekt på bakgrunn av premier oppnådd på jaktprøver og som er meldt inn i NVC 
cupen. Disse vil bli hedret under årsmøtet. 

 

  KLASSE VK   

1 KV Ajt Kali 20p Linda Dammen Moe 

  KLASSE AK   

1 SV Schous’s Sara 9p Bjørn Nyhagen 

2 KV Huldremyras DLG Targa 6p Terje Bradal 

3 KV Kongstorp’s Lillyhammer 3p  Torbjørn Stalsberg 

4 SV Vretstugans Evita 3p Bjørn Nyhagen 

  KLASSE UK   

1 KV Huldremyras DLG Turbo 12p  Linn og Runar Rueslåtten 

2 KV Huldremyras DLG Targa 3p  Terje Bradal 

3 KV Lillerønningens Lara Croft 1p Lilian Brenden 

 



Andre aktiviteter 
NVK har i år jobbet iherdig med tilrettelegging av andre arrangementer i klubben. Klubben har via NVK 
OA utdannet Frode Flathagen. Frode er nå utdannet instruktør i FKF systemet på dressur (fase 1). 
Frode har også i vår/høst holdt to kurs i regi av NVK Hedmark og Oppland på Elverum. Klubben har fått 
kun ros for kursene han har holdt. 

 

NVK har også Bjørn Strandvik som i sommer har kurert 25 hunder for lysten til å jage sau.  

 
 

 

Heder og Minne 

Linda Dammen Moe og AJT Kali 
Linda kvalifiserte seg i 2018 til VM i Serbia, gjennom året som gikk har hun og Kali trent godt og det 
resulterte i en fin premie i Mediterrian cup en Trés Bon. Linda og Kali klarte ikke en premie i VM, men 
vi er stolte av hennes prestasjoner i Serbia.  

Gratulerer 

 

Til minne om Terje Bradal 
Terje Bradal har mange av oss blitt kjent med gjennom hans engasjement for Vorsteh, klubben og 
spesielt korthår som sto han nærmest. Terje var en kjernekar, godt humør en enorm ståpå vilje hadde 
han. 

Terje var også en god hundemann som alltid hadde tid til sine korthår Huldremyras Targa og 
Sagåsens’s Tyra. Med Tyra og Targa klarte Terje og vinne 1 Vk på Vinjevegen i 2018 og i april 2019 fikk 
Terje og Targa 1. AK bare tre og en halv måned før han døde. 

Dette sier mye om Terje og hans engasjement. Han var sterk helt til slutten og fikk gleden av å oppleve 
at samboer Maya Myhre førte Huldremyras Targa til 2. AK apport på Åstjern. 

 

NVK og alle venner og bekjente vil alltid savne Terje. 

Hvil i fred, Terje. 

 

 

 

 

 

 

 

For NVK Hedmark og Oppland 

Roger Brenden DK 


