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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 

• Monica Rognheim, hyttesjef 

• Vara: Ernst Evensen (fast møtende) 

Styret har avviklet 5 formelle styremøter. I tillegg har det vært tett kontakt via en intern Facebook-

gruppe, på telefon og på samlinger/medlemskvelder på hytta. 

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 det er veldig mye å gjøre for flere, ikke minst i 

forbindelse med de store arrangementene som Holleia-prøven.  

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 148 medlemmer, det er 4 flere enn i 2018, og ny rekord.  

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

noen ganger også via e-post til medlemmene.  

Facebook-siden vår har nå hele 832 følgere, og er vår hovedkanal ut til medlemmer og potensielle 

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

rekke oppdateringer, premier og arrangementer. 

Den høye aktiviteten avspeiler seg også i at klubben har flinke frivillige, et engasjert styre, og 

gjennom det god økonomi. Således har hatt råd til flere nye 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. Det kan vi alle være stolte av. 

Ressurspersoner i og utenfor styret har i 2019 stått på ved de forskjellige aktivitetene, slik at vi alle 

kan samles og ha det gøy sammen med likesinnede og hundene våre. 

Økonomi 
NVK Buskerud har en solid økonomi. Egenkapitalen var per 31. oktober 2019 på kroner 119.988. Det 

er en økning på kroner 10.222 i forhold til utgangen av oktober i 2018.  

Regnskapsåret går fra 1. november 2018 til 31. oktober 2019. Årsresultatet for perioden viste et 

overskudd på kroner 3.222. Arrangementene (kurs og prøver) til klubben gav i år et samlet overskudd 

på nesten kroner 90.000, men det er en nedgang fra i underkant av kroner 124.000 for forrige 

regnskapsår.   

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


NVK-hyttahar i år blitt oppgradert med nytt EL-anlegg til kroner 35.000. Samlet sett har årets kostnad 

for hytta vært på litt over kroner 64.000.  Flere detaljer er gitt i regnskapet og revisjonsberetningen.  

Bli grasrotgiver 

NVK Buskerud har i regnskapsåret fått utbetalt kroner 3263 fra Norsk Tipping AS Grasrotandelen. 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 26 terminfestede aktiviteter i 2019. 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 tiltrekker oss stadig nye medlemmer fordi vi har det flotte treningsområdet på Holleia. Vi ønsker å 

trekke flere av disse med i frivillig innsats for klubben. 

NVK-hytta 

Styret har utnevnt Monica Rognheim til hyttesjef med ansvar for booking og oppsyn med driften. 
 
Det er i 2019 inngått ny 10-års leiekontrakt med Modum-speiderne. NVK betaler forsikring og strøm 
og vanlig vedlikehold. I tillegg har vi måtte gjøre noen helt nødvendige investeringer i oppgraderinger 
på elanlegget. 



  
NVK Buskerud har i løpet av året 2019 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.  
 
Mye forefallende arbeid og vedlikehold av hytta har også blitt gjort i forbindelse med disse dagene. 
Hytta har også vært i bruk i forbindelse med den store apportprøven, apporthelg, skogsfuglprøven, 
sporkurs, GPS-kurs, apportbeviskurs og de fullkombinerte prøvene. I tillegg har det vært 
valpesamlinger, drop-in apporttrening og fase 1-kurs i regi av NMLK.   
 
Det er en kjerne av medlemmer som holder aktivitetsnivået høyt og sørger for et godt miljø. Disse 
står på hele på året for et godt tilbud til klubbens medlemmer. Styret vil i den forbindelse fremheve 
hyttesjef Monica Rognheim som, sammen med Ernst Evensen, er tilstede de fleste onsdager, og som 
nedlegger en stor dugnadsinnsats og bidrar sterkt til trivsel og hygge. 
  
Under hyttesjefens ledelse er følgende gjort i året: 

Vi har oppgradert strømanlegget med nytt sikringsskap og 3-fas inn i hytta. Dette var helt nødvendig 
arbeid som måtte gjøres. Vi har og fått to store lamper som gir oss flombelysning utover plassen 
foran hytta ved f.eks. treninger når mørket siger på. 

Vi har lagd rom til flere bur inne i gangen til fri benyttelse for de som er innom, slik at hunder kan 
være der hvis det er veldig varmt ute eller om det er for kjølig i bilen.  

Det er satt inn ny komfyr og kjøleskap, donert av Ernst Evensen samt at en låst fryser også er satt inn 
for oppbevaring av apportfugl.  

Reidar Børdalen har donert to festivaltoaletter.  

Det er fylt opp med noe masse på gårdsplassen, men dette må utbedres ytterligere da massen ikke er 
optimal. 

Sverre Stenersen har vært og fikset en liten lekkasje på taket over vedskjulet. Vi må også etter hvert 
bytte noen vindskier og male vinduer, men det utstår til 2020. 

På dugnadene er det gjort mye godt arbeid, blant annet opprydding av masse kvist, plukk av 
hundeskitt og rydding i grustaket så det ble klart til apportprøven. I oktober ble det båret inn ved, 
gått over gjerdet før vinteren og hugd ned kvist og kvast som var i veien. Når det blir føre for det, så 
skal vi dra frem en del ved som ligger inne i lufteområdet også. 

Det har og vært stor pågang med folk som vil ha hjelp til treninger som Ernst og Monica har stilt opp 
på. Fremover er det planlagt at vi skal ha noen temakvelder/minikurs på onsdager da det er da det er 
treff på hytta. Det er ikke snakk om hver onsdag, men kanskje en gang pr. måned. Temaer kan være 
napping/pelsstell, førstehjelp, fôring/ernæring, osv. medlemmer inviteres til å bidra med forslag og 
deling av kompetanse. 

De faste onsdagskveldene er ikke veldig mye besøkt i vinterhalvåret, men mer når det er lyst lenge og 
det f.eks. annonseres med treninger eller lignende. 

Ytterligere planer for området er en ny trippel utedo, platting og trapp foran hytta, inngjerding av 
grustaket og området nede ved elva. Vi må som nevnt før også forbedre gårdsplassen og veien inn da 
den nesten blir ubrukelig ved regnvær. 

Skaphengeren har i løpet av året fått en stor flott dekal med NVK Buskeruds logo på endeveggen, 

men vi har ikke lyktes i å skaffe sponsorer til langsidene på hengeren. Hengeren brukes til å 



oppbevare og frakte klubbens rekvisitter i, i forbindelse med våre arrangementer.  Hengeren står nå 

fast parkert på plassen foran hytta.  

Sosiale fellestreninger 

Hver fredag i vårhalvåret 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 opptil 30 hundeeiere, ledet helt 
uformelt av frivillige instruktører. Treningene finansieres ved en liten egenandel per hund. 

Lufteområdet 

Bruken av det rundt 30 mål store lufteområdet er meget stort. Noen er på feltet omtrent daglig, 
andre kommer reisende langveisfra. Da Mattilsynet alarmerte om den nye «mystiske» 
hundesykdommen i september, stengte vi lufteområdet i flere uker for å unngå smitte. 

Det gjøres stadig utbedringer og vedlikehold på gjerdet og port.  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. 

Bli med på dugnadene om du bruker lufteområdet! 

Medlemsmøter 

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.  

I februar var det igjen medlemsmøte hvor tema var saklista som skulle opp på årets 
distriktskonferanse og representantskapsmøte i NVK. Våre utsendinger dit var Arild Walter Hansen 
og Ernst Evensen.  

I tillegg har klubben nå tre medlemmer i NVKs hovedstyre: Anders Simensrud, Hilde Børdalen (ny i 
2019) og Signe Karin Hotvedt. 

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, med bare én hund fra Buskerud deltok. Det ble dermed ikke kåret 
noen distriktsmester vinter i 2019. Vennskapsmatchen mot OA ble heller ikke gjennomført. Vi håper 
flere medlemmer vil se at dette er et veldig godt tilbud, særlig til nye og uerfarne hundeførere.  

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

Dressurkurs avlyst 

Et planlagt dressurkurs over 8 uker i Drammen/Hokksund-området var planlagt med oppstart i mars, 
men ble avlyst pga liten interesse. 

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


Utstillingskurs 

Utstillingskurs ble arrangert i slutten av april på Helgelandsmoen på Ringerike, i regi av Wenche 
Dyreng og Hilde Børdalen. Kurset ble raskt fulltegnet. 

Apportkurs 

I stedet for vårt tradisjonelle apportkurs, arrangerte vi en populær drop-inn apporthelg på NVK-hytta, 
med trening med instruktør til stede, ledet av Ernst og Monica. Treningen var gratis for medlemmer, 
og ble svært populær. Flere kom begge dager. 

I juni ble det arrangert apportprøvekurs i helgen 14.-15. juni på Holleia, ledet av Arild W. Hansen, 
Wenche Due Hansen og Ernst Evensen og Monica Rognheim. Det var 19 deltakere.  

Det var svært hyggelig at flere av deltagerne hevdet seg på sommerens apportprøver! 

I tillegg ble det arrangert apportbevisprøve tre onsdager i august under ledelse av Ernst Evensen på 
hytta. Dette var et populært tiltak, og mange kom langveisfra.  

DM i leirdue 

Interessen har vært lav i flere år for distriksmesterskapet i leirdueskyting, men i 2019 satset vi på et 

nytt opplegg på Ringerike. 

I øsende regnvær 18. juni ble det avholdt DM i leirdueskyting på Buttentjern skytesenter. Det var 6 

fremmøtte. Distriksmester ble Arild W. Hansen. BIM ble Wenche Dyreng, som også arrangerte 

stevnet. 

 Blodsporkurs 

I slutten av mai arrangerte vi blodsporkurs, med et litt annet opplegg enn i 2018.  

Dette er en type kurs vi vil prøve å videreføre, da det ser ut til å være stor interesse for å utnytte våre 
fantastiske rasers nærmest grenseløse potensiale. 

Saueaversjon i Lier 

I juni hadde vi tre mandager med saueaversjonsdressur på Sjåstad i Lier. Dette ble gjentatt i august. 
Oppmøtet var meget stort, dog noe svakere enn tidligere år. Det er mange tilbydere på dette feltet. 
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. 

Flere instruktører på plass, dyktige skrivere og kø-ordnere samt servering av kaffe, gjør dette til en 
hyggelig kveld for mange, til tross for den noe mer negative opplevelsen hundene våre opplever med 
den farlige sauen. 

Instruktører som deltok var: Pål Berge, Sverre Stenersen, Arild Walter Hansen, Linn Gareid, Tomas 
Løvstad, Jonny Løvstad, Thomas Bull Enger. 



 

Apportprøve på Holleia 

Vårt største arrangement gjennom året var Apportprøve på Holleia, i år på NVK-hytta siden 

Sørli er under ombygging. Det satte store krav både til planlegging og tilrettelegging, og 

krevde veldig mye ekstra dugnadsarbeid med tilrettelegging av områdene for biler, bobiler, 

campingvogner og telt. 

 Men også i år ble det landetsstørste med 11 fuglehundraser og 158 startende hunder.  

 

Martin Hønsi Amundsen og SV Balto var best av alle på Holleia 

Hovedkvarteret var NVK-hytta fordi Sørli er under rehabilitering og ikke tilgjengelig. Dommere ble 
innkvartert på hytta, mens øvrige deltakere enten lå i telt i skogen eller campet i sandtaket som også 
var stedet for fellesgrilling lørdag. 



Prøveleder var Ernst Evensen. 

 Monica fikk mye skryt for flotte og instruktive nye 
skilt som viste veg rundt på de ulike disiplinene.  

Eliteapporten ble avviklet langs veien like ved 
sandtaket. 

Fredag serverte klubben reker, lørdag bød vi på 
spekemat og søndag på lapskaus.  

• Prøvens beste AK-hund og vinner av 
eliteapporten: Martin Hønsi Amundsen og 
SV Balto 

• Prøvens beste UK-hund: Irsksetteren til 
Sofie Sørli Ottesen 

• Vinnere av lagkonkurransen: 
Rogalandslaget 

DM apport 

Distriktsmestre i apportdisiplinen ble kåret på bakgrunn av apportprøven lørdag.  

• UK: LV Teqila og Frøydis Røtter 

• AK: KV Suldølens Tullamore og Wenche Due Hansen 

 

Treningssamling avlyst 

Vår tradisjonelle treningssamling på Dovre måtte avlyses fordi Statskog hadde stengt terrengene på 
Hjerkinn. Det er usikkert om dette terrenget vil bli gjenåpnet. 

 



Ikke trening på fugl 

I 2019 har vi ikke arrangert egen tening på fugl for klubbens medlemmer. Bakgrunnen er kritikk som 
har kommet mot slik trening, og klubben har derfor valgt å avvente nye signaler fra Mattilsynet og 
veterinærmyndighetene. 

I tillegg kom den mystiske hundesykdommen og la en demper på alle aktiviteter i august og 
september. 

Kurs i føring på skog avlyst 

Det planlagte kurset i føring av hund på skog i august/september måtte dessverre avlyses også i 2019 
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. 

GPS-kurs  

I tillegg ble det arrangert GPS-kurs på NVK-hytta 4. september. Instruktør var Rune Borgersen.  

Fullkombinert 

28. august og 3. sept. var det fullkombinert prøve på Holleia. Det er beklagelig lite påmelding til disse 
prøvene. En årsak kan være at klubben ikke har markedsført dem nok, men vi har også begrenset 
kapasitet på arrangørsiden på denne tiden av året. 

Det var mange gode hunder, men det var to ekvipasjer som endte opp med hver sin velfortjente 2.AK 
Fullkombinert. 

• KLM Tina og Ellen Hilde Bergli 

• KV Skåtfjellets Ekko (Isko) og Wenche Dørmænen 

 

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


 

Prøveleder var Anders Simensrud, og Ernst Evensen dømte apporten.  

DM lavland 

Distriktsmesterskap lavland ble i år hentet «hjem» igjen, til Vestfold. Årsak til at Sverige ble droppet 
var blant annet at flere medlemmer ønsket kortere reisevei, og at Anders Due har avviklet sin drift på 
Trossnäs.  

Lørdag 26. oktober var 19 hunder samlet til dyst i Vestfold fuglehundklubbs fine terreng i Kvelde. 

Distriksmestre ble 

• UK: KV Supernova – Wenche Due Hansen 

• AK: KV Sør-Holleias Samsaya – Anders Simensrud 

Vennskapsmatchen mot Vestfold/Telemark ble ikke arrangert i år. 

Skogsfuglprøven 

Prøven ble i år flyttet fram til første helgen i november, i håpet om å treffe mer fugl og unngå fare for 
mye snø. 

I alt var det 16 frammøtte lørdag og 12 startende søndag. Dommere var Anders Simensrud, Arnfinn 
Holm, Rolf Hamstad og Jarle Klemetsdal, pluss dommerelev Roger Brenden. Prøveleder var igjen 
Christina Krekling. 

Beste hund og vinner av Terje Dyves minnepris ble ES Kvernmolias Pretty Perle og Evelyn Jonathans. 
Det var hennes debut på skogsfuglprøve, og med tallkarakterene 66444 vardet ingen tvil om at Terje 
Dyves minnepremie har fått et verdig sted det neste året. 

 



Årsmøte og julebord 

Onsdag 4. desember er det årsmøte og julebord med utdeling av priser for Årets hunder og 
premiering av distriktsmestre og ildsjeler på Lierkroa.  

Årets hunder i Buskerud 2019 

• Årets UK-hund: Ikke kåret 
• Årets AK-hund: (krystallpokal) SV La-Pippi, Claese Elman 
• Årets utstillingshund: LV Sør-Holleias Laleh, Anders Simensrud 
• Distriktsmester vinter UK: Ikke kåret 
• Distriktsmester vinter AK: Ikke kåret 
• Distriktsmester lavland UK: KV Supernova, Wenche Due Hansen 
• Distriktsmester lavland AK: KV Sør-Holleias Samsaya, Anders Simensrud 
• Distriktsmester apport UK: LV Tequila, Frøydis Røtter 
• Distriktsmester apport AK: KV Tullamore, Wenche Due Hansen 

Sponsorer 

Sponsorsituasjonen er den aller beste. Klubben har mistet sin hovedsponsor Gustavsen AS, selv om 
han fortsatt er en viktig bidragsyter i form av plaketter.  

Som tidligere år har vi mottatt generøse premier fra Halita Jakt i Småland (villsvinjakt), hundeutstyr 
fra Pets Zoomarkedet i Krokstadelva/Eiker/Liertoppen og treningskort fra Sando hundesenter. Vi har 
også fått en ny forsponsor i Vigor & Sage som leverer premier til prøvene våre. 

Støtt våre sponsorer – de støtter oss! 

  

 


