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ÅRSBERETNING FOR NVK DISTRIKT OSLO/AKERSHUS 01.11 2018- 31.10.2019 

 

Styret har i perioden bestått av: 

Distriktsrepresentant Ove Myhre 

Nestleder Eva Pedersen 

Sekretær Britt Schibbye  

Kasserer Ranveig Østvold  

Styremedlem Kristin Kirkeby  

Styremedlem Monica Sawicz 

Styremedlem/materialforvalter Thomas Klever  

 

Revisor Anne Grethe Sætrang  

Vararevisor Anne Borgerud  

 

Valgkomitèen har bestått av: 

Arne Eliassen  

Bjørn Størkersen  

Bente Øfjord 

Vara: Ingen 

 

Valget ble gjennomført på årsmøtet 04.12.2018.  

Årsberetningsperiode følger ikke valgperiode eller kalenderen. Grunnen til det, er ulike perioder 

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.31.10.2019 hadde klubben registrert 396, altså en liten økning ifht. 2018.  

 

Styret har i løpet av 2019 avholdt 7 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 hatt sine møter hjemme 

hos styremedlemmene. 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 og i bladet Fuglehunden. 

 

Ove Myhre representerte NVK OA på distriktskonferansen i februar 2019. 

NVK OA hadde følgende sak til NVK RS: Oppfølging av vara til hovedstyret. 
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Det har vært avholdt 2 medlemsmøter og 2 medlemskvelder med foredrag.  

 

 

Det har vært utrolig mange hunder fra vårt distrikt som har gjort det særdeles bra på jaktprøver, 

apportprøver og utstillinger.  

Antallet er så høyt at det er umulig å gjengi hvilke ekvipasjer dette gjelder og «ingen nevnt, ingen 

glemt».  

Utover dette vil styret sende en spesiell gratulasjon til alle nye medlemmer med sine unge hunder 

som har fått sine premier. 

 

 

 

AVDELINGENS WEBSIDE 

Distriktets webredaktør har fortløpende lagt ut resultater, men er selvfølgelig avhengig av 

informasjon fra medlemmene.   

NVK O/A har også egen Facebook side hvor nyheter publiseres. 

 

BLADET FUGLEHUNDEN 

Litt varierende hva vi faktisk har fått inn av artikler i vår spalte i bladet og dette er kommunisert 

med hovedstyret. 

 

SPONSORER 

Agri-Pet er sponsor for OA. 

Avdelingen blir sponset med forpremier, dekken etc. på arrangementer i regi av NVK OA. 

 

GULLRYPA 

Ingen kandidater i 2019. 

 

Gullrypa tidligere år:  

2007 Nina Smidtsrød  

2008 Bente Holm  

2010 Anne Larssen  

2013 Mette Lien  

2014 Kjell Larssen 

2017 Ellen Marie Imshaug 

 

MESTERSKAPSRYPA ved Arne Eliassen 

Prisene for Årets hunder i OA ble delt ut på årsmøtet 4.desember 2018. 

Prisene er basert på oppnådde og innrapporterte premier i løpet av året. Det er eierne selv som må 

melde inn premiene. 

 

 

Årets UK og høyfjell: KV Bergjordets KLN Ruth, Torger Olsen. 

Årets AK, Skog og kombinert: SV Speldraget's F Golddigger, Randi Schulze. 

Årets Lavland: KV Høgdalias GNT Texas, Øystein Dahl.  
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ØKONOMI 

Det har vært mange aktiviteter i 2019 og de fleste arrangementene har i år gått med overskudd. 

Avdelingen har fortsatt en meget god og sunn 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 2018 

ga styret tilslutning til at vi ikke bør ha bare fokus på overskudd. Imidlertid ga noen av 

arrangementene et vesentlig bedre resultat enn budsjettert og fjoråret som bidrog til at vi for 2019 

fikk et stort overskudd. 

 

ARRANGEMENTER I REGI AV NVK O/A 

 

12. FEBRUAR- MEDLEMSMØTE  

På dette møte ble sakene til distriktskonferansen gjennomgått. 

 

2.-3. MARS - DM VINTER v/Bjørn B. Størkersen 

DM vinter 2019 ble avviklet i strålende vær i Uvdal helgen 2.-3. mars. Flott terreng, mye fugl og 

deilig mat på Solheimstulen, som nå har nye eiere. Været var med oss denne helgen med turbo 
føre på lørdag. Vi ønsket oss 6 cm nysnø pga. såre poter, og det fikk vi på søndag. Grunnet liten 

deltagelse fra Buskerud ble det ingen vennskapsmatch på søndag, men sol fra skyfri himmel. 

Lørdag fikk vi flere hunder med fuglearbeid, og de som vant var: 

• KV Texas og Øystein Dahl i UK 

• SV Rå og Heidi Huuse i AK  

Gøy å se såååå….. mye fugl i terrenget og lufta, og det gjorde unghundene også.To av ekvipasjene 

på det ene partiet  i UK avsluttet tidlig på søndag med et andre slipp som det luktet «svidd » av. 

SV Nils Gustav og Brå kom seg i fugle- situasjoner og eierne avsluttet mens leken var god, og 

dro hjem med godfølelsen. De fleste hundene gikk fra moderate søk til meget godt. Sånt varmer!  

Veldig god mat og servering med ny eier på Solheimstulen og helgen var helt topp. Tror alle 

koste seg så mye at det blir nok garanterer fulltegnet til neste år 

Tusen takk for en flott helg, til vertskapet på Solheimstulen. 

 

26.-28. APRIL - CAMP VILLMARK v/Ranveig Østvold 

Oslo/Akershusgruppa står for NVKs flotte stand på årets villmarksmesse på Lillestrøm. 

OA-gruppa ved Ranveig Østvold har laget og bemanner NVK-standen under årets Camp 

Villmark fredag, lørdag og søndag, siste helgen i april. Takk til alle som stilte opp! 

Se bilder fra arrangementet på websiden. 

 

8. MAI - UTSTILLINGSKURS v/Ellen Marie Imshaug  

I forkant av Fellesutstilling holdt vår eminente handler et utstillingskurs 8.mail, i regi av NVK 

O/A.  Deltagerne ble instruert i praktisk trening og i utstillingsteknikk. Det ble også gjennomgått 

regler og sløyfer.  

 

11. MAI- FELLESUTSTILLINGEN v/ Ellen Marie Imshaug  

230 hunder var påmeldt til Fuglehundklubbenes fellesutstilling, som i år ble holdt på Motangen i 

Sørum i Akershus. Arrangør var Norsk Breton klubb, som hadde skipet til et flott og sosialt 

arrangement – men som ble grovt sviktet av værgudene. 
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Best in Show: SV Ice Artemis Tinika – eier Ole Foyn. Fører: Ellen Marie Imshaug 

3BIS: KV Sølvrabbens Aaa Narya 

 

Strihår: 

BIR: Ice Artemis Tinika – Ole Foyn. Oppdretter Làrus Eggertsson, Island. 

BIM: Hellas Ulysses – Eva Pedersen. Oppdretter Eva Pedersen. 

 

Korthår: 

BIR: Sølvrabbens Aaa Narya – Tor Danielsen. Oppdretter: Anne Mette Ruud Grue 

BIM: Haugtun’s Hfe Chantho – Jan Stordahl. Oppdretter: Siw Øie. 

 

Langhår: 

BIR: Fjordlandets Lykke – Eivind Røe. Oppdretter: Mette Ulvestad 

 

Valpeshow: 

BIR og 2BIS valp: KV Carmen av Astafjord (4 mnd) - Britt Schibbye. Oppdretter: Ulf Antonsen. 

 

Beste veteran 

SV Hellas Ulysses (10 år) ble neste beste veteran på utstillingen 

 

MAI - APPORTKURSET v/Bente Holm 

Bente Holm hjalp oss i OA med å holde sitt årlige apportkurs for våre medlemmer. 

Stor stas, gode hunder og mange klarte apportbeviset. 

 

MAI- DRESSURKURS I JAKTHUNDENS GRUNNDRESSUR v/Britt Schibbye 

10 kvelder avholdt med 10 ekvipasjer. Instruktører var Thomas Klever, Bente Øfjord, Britt 

Schibbye og Ove Myhre. 

Avsluttet på Skarnes med fugl i lufta. Stor takk til Rune Brenna og Mette Ulvestad. 

 

21. MAI- TRIMMEKURS PÅ STENSRUD v/ Eva Pedersen 

Morsomt og lærerikt, spesielt for oss med strihår. Instruktør var Lars Hjelmtvedt. 

Det var 10 påmeldte som fikk god og faglig innføring. 

 

 

9. OG 10. JUNI- APPORTPRØVEKURSET v/Elisabeth Flaata/Gunnar Gundersen/Ellen 

Marie Imshaug/Bjørn Nyhagen/Beate Løken 

I år ble dette kurset gjennomført helgen før Buholprøven apport og i samme området som prøven 

ble avholdt i. 

Instruktørene var som følger: 

Ellen Marie Imshaug, Bjørn Nyhagen, Beate Løken, Torstein Dehn, Gunnar Gundersen, Bjørg 

Elisabeth Flaata, Ove Myhre og Birte Wold Myhre. 

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 de 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 
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m/førere lykkes, det gir ren glede. At alle instruktørene er langt over middels interessert i hund er 

da heller ingen ulempe. 

 

12. OG 13. JUNI- BUHOLPRØVEN APPORT v/ prøveleder Kristin Kirkeby 

Sted, Stangeskovene, Buhol, Årnes.  

Vi hadde i år 125 påmeldte hunder fordelt på to dager. Utrolig mange dyktige hunder/hundeeiere 

gjorde at hele 84 stk ble premierte.  

I fint vær ble rammen rundt arrangementet veldig hyggelig.  

Mange roste de hyggelige dommerne / hjelperne som bidro til at alle var veldig fornøyde.  

Stor takk til Appetitt for sponsing av forsekker og jaktdekken.  

 

3. AUGUST - TEMADAG RIOS v/ Anne Borgerud og Trond Lereng 

Det var 10 påmeldte hunder. 

Mye skryt til flinke instruktører for et meget bra opplegg! 

 

6. AUGUST- MENTALTESTING FOR FUGLEHUNDER v/Eva Pedersen 

Et interessant tema som oss med vorsteher har mye å vinne på å sette oss inn i, hva det faktisk 

innebærer, og få sin hund testet. 

En stor takk til foredragsholder Bjørn Strandvik. 

 

13. AUGUST- GPS KURS v/Eva Pedersen 

Et kurs for oss som har vanskeligheter med å finne oss selv og våre hunder, neida, kurset holdt 

høyt faglig nivå og var særdeles lærerikt. Det er mulig vi følger opp med nytt kurs neste år. 

En stor takk til instruktør Rune Borgersen 

 

 

16.- 18. AUGUST - ERVALLA august v/ Birte Wold Myhre og Ove Myhre 

Årets kurs samlet 24 hunder og 27 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 til neste år. På gjensyn i august 2020.   
 

21. OG 22. AUGUST- HØSTSAMLING I FJELLET FOR FERSKINGER v/Hans Birger 

Stensrud 

Oslo/Akershus NVK inviterte ferske hundeførere til høstsamling i rypefjellet. 

11 deltakere, flertallet ganske ferske, tok imot det flotte tilbudet som ble trukket igang av Hans 

Birger Stensrud. Han hadde fått med seg instruktør Pål W. Pettersen, og begge hadde mange gode 

råd til ferskingene. 

Vi bodde i idylliske tømmerhytter på Haugen seter, oppe på Lillerødåsen i Engerdal, helt opp mot 

svenskegrensa. 

Tirsdag kveld var det fellessamling i et romslig partytelt på setervollen, med grilling og 

informasjon om helgens program, hvor alle fikk stille spørsmål og fortelle om sine behov 

Onsdag 21. august opprant med sol og mild bros, og to partier forsvant ut i de fine terrengene. 

Derfra strømmet det inn rapporter om stand, ettergang, ramping og rios, i skjønn forening, alt 

ledsaget av gode råd og tips for videre trening. 
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Vi takker NVK OA og Hans Birger Stensrud for et flott initiativ, som vi håper vil bli gjentatt og 

fenge enda flere deltakere neste år 

 

JUNI- SEPTEMBER- TILBUD OM AVERSJONSDRESSUR v/ Ove Myhre og  

Birte Wold Myhre 

Det ble i år igjen inngått avtale med Nordstrand JFF om et tilbud om aversjonsdressur til 

medlemmer av OA. Og det til samme pris som for medlemmene av Nordstrand JFF.  

Flere medlemmer benyttet seg av tilbudet. 

 

LAVLANDSTRENING v/Monica Sawicz 

Med fullt innslag av de nye forvaltningsreglene, gjorde at vi fikk en litt vanskelig start. 

Etter hvert tok det seg opp og vi fikk fullverdige treningsforhold. 

En stor takk til Stian Aaserud. 

 

26. OKTOBER- DM LAVLAND v/ Monica Sawicz, Kristin Kirkeby og Thomas Klever 

En flott dag med god stemning i fuglerike terreng på Skogbygda 

Det stilte hele 30 forventningsfulle deltakere opp ved grillhytta på Skogbygda hos Stian Aaserud. 

Deltakerne ble delt i tre partier og ekvipasjene fikk to slipp hver før lunsj. Det ble samling til lang 

lunsj og OA stilte med pølser, kaffe og kake. 

Etter lunsj var det finale med de hundene som hadde gjort seg fortjent til plass. Det ble en svært 

fuglerik finale der samtlige hadde sjanse/sjanser på fugl. Etter to runder kunne det kåres en vinner 

i UK og AK.  

Dommere var: Stian Aaserud, Ellen Marie Imshaug og Øystein Dahl. 

Distriktsmester i UK ble Bjørn Nyhagen med Vera. Ekvipasjen hadde fuglearbeid med reis. 

På de neste plassene fulgte Rune Brenna med Brå og Tor Danielsen med Arya. 

 

Distriktsmester i AK ble Hans Birger Stensrud med Ess. Ekvipasjen hadde to fuglearbeid, ett med 

reis og ett uten. 

På de neste plassene fulgte Kristin Kirkeby med Toya og Tor Frigård med Bart. 

Alle de premierte fikk tildelt premier fra NVK O/A sin sponsor Appetitt! 

Takker for et flott arrangement og Stian Aaserud for lån av terreng og sprek fugl. 

Gratulerer til alle de premierte! 

    

Som vanlig, stilte styret opp med sine styrehonorarer til en felles takkemiddag som i år ble på  

"Villa Paradiso" på Majorstuen, for alle involverte instruktører og hjelpere på årets alle 

arrangementer. 

 

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. 

 

Styret takker også de avtroppende tillitsvalgte for innsatsen i 2019 og ønsker det nye styret 

velkommen og lykke til i 2020. 
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Oslo, 05.11.2019 

Styret i NVK O/A 

 

Ove Myhre   Eva Pedersen    Kristin Kirkeby 

distriktsrepresentant  nestleder    styremedlem 

 

 

Britt Schibbye   Thomas Klever   Monica Sawicz 

sekretær                 styremedlem/materialforvalter styremedlem   

            

 

 

Ranveig Østvold   

kasserer    
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