
STYRETS BERETNING 

 

Styret: 
Styret hadde i 2019 følgende sammensetning 

Leder:  Henrik Fossum 

Nestleder: Inger Helene Onsager 

Sekretær: Unn H. Johannessen 

Kasserer: Olav Gjestvang  

Styremedlem: Fredrik Hoff 

Varamedlem: Pål W. Pettersen 

 
 

Valgkomiteen har bestått av: 
Sissel Marthinsen, Terje Johannesen og Geir Luthen. 

Antall medlemmer: 
Det er pr. 1.desember 66 medlemmer i klubben, det var 79 medlemmer samme tid i 2018.  
 

Møter og behandlede saker: 
Det har vært avholdt 5 styremøter i løpet av 2019.  

10.01.19, 07.02.19, 03.06.19, 9.10.19, 02.12.19 

 

Distriktskonferansen: 
I år var vi ikke representert på distriktskonferansen da ingen fra styret hadde mulighet. 

 

Arbeidsform og gjennomføring: 
Styret har hatt en åpen arbeidsform, hvor oppgaver og ansvar har vært fordelt mellom 

representantene. Styrets hovedfokus har vært å gjennomføre aktiviteter i henhold til aktivitetsplan 

som ble godkjent for 2019. 

 
 



Aktiviteter 2019: 
 

Vintersamling: 
Det ble i år arrangert vintersamling i Uvdal sammen med NVK O/A og NVK Buskerud. Ettersom dette 

var en felles samling med de andre klubbene disponerte vi 5 plasser + 1 instruktør. Det var dessverre 

ingen påmeldte eller oppmøtte på samlingen.  

Det gjøres oppmerksom på at det kunne vært varslet litt tidligere att det ble plasser til oss, men 

grunnet litt treghet fra O/A ble varselet noe kort. 

 

Mandagstrening dressur med ØFK: 
Vi arrangerte i år som andre år en lavterskel dressurtrening fra Mars til St.Hans. Dette var som andre 

år en stor suksess med godt oppmøte hver mandag. Takker alle oppmøtte og instruktører.  

 

Skogssamling 31.mars 
I forbindelse med at båndtvangen starter 1. april arrangerte vi en uhøytidelig skogsfuglsamling i Våler 

31. mars. Dagen startet med oppmøte på Onsaker gård kl. 09, og videre kjørte vi opp til et terreng litt 

lengre nordøst. Vi var 5 personer og 6 hunder. Både vorsteh og settere var del av gruppen. Vi slapp 

en hund av gangen mens vi beveget oss gjennom terrenget, som besto av både furuskog, hogstflater 

og noe tettere granskog.  

Både unghunder og mer erfarne hunder var med, og det var spesielt lærerikt for unghundene og de 

minst erfarne hundeførerne. Fredrik H. var dagens «dommer» og gjorde en liten oppsummering etter 

hvert slipp.Vi fikk dessverre ikke kontakt med levende fugl, men noen fjær var å finne – så de var ikke 

langt unna! 

Etter to slipp for hver hund returnerte vi til bilene hvor vi hadde en hyggelig samling rundt bålet, med 

grilling og kaffe. 

Unn hadde med seg to tørkede fugler, så noen trente også litt apport etter pausen.  

Fin dag som bør gjentas neste år - og da håper vi på flere folk, hunder og fugl! 

 

Apporttrening: 
Apporttrening hos Fredrikstad hundepensjonat i mai og juni med trening på apportgrenene. Få stilte 

opp på dette men de som kom fikk god trening. Grill og kaffekos hører med på sosiale samlinger. 

Takk til Lone Gudim som villig låner terrenget til oss.  

 

Apportprøven 2019: 
Apportprøven ble avholt på Bekkhus 3.august. 39 påmeldte og 34 starter. 28 premieringer totalt. 

Dommere var Terje Holmberg, Randi Schulze og Ivar Bakken. 



Vinner av apportfatene var Gordon Setter - Fierrásfjellets Lyng fører Benedicte Haukanes i UK 20 

poeng. Og to kullsøstre i AK delte seieren SV Miss Inka av Røssmyra fører Nina Holmberg og SV 

Martine av Røssmyra Unn Johannessen begge 30 poeng. 

En stor takk til hjelpemannskapet som villig stiller opp. 

 

Distriktsmesterskap: 
Distriktsmesterskapet samlet i år 20 deltagere på terrenget til ØFK. Vi var så heldige at vi fikk låne 

Røs/Syverstad terrenget. Det ble en våt og kald dag i terrengene med snø og litt frost og fuglen var 

ikke lett å finne.  

Vi fikk kåret distiktsmester i UK Jentenes Tussa fører Henning Larsen.  

I AK var det bare en hund som hadde godkjent fuglearbeid og hun hadde ikke bart. 

ES Cocos fører Terje Johannessen så hun ble beste AK hund. 

Vi takker ØFK for lån av terreng og gratulerer vinnere i årets DM. 

 

Resultater 
Resultater fra årets sesong publiseres fortløpende når medlemmer melder inn resultater til 

nvkostfold@gmail.com. Send gjerne ett bilde og deres resultater fra prøver og utstillinger. 

 

Kåringene av årets hund UK/AK er som følgende: 

Torsbekkdalens vandrepremie: Martine av Røssmyra. 

Årets Jakthund UK: Pitkän TY Lauri 

Årets Jakthund AK: Ipa 

 
 

Til minne: 
Ragnar Skjennum. 
 Vi mistet ett gullmedlem i høst, etter lang tids sykdom. Vi lyser fred over Ragnars minne. 

 

 
 
Desember 2019 
Styret i NVK Østfold 
  


