Årsberetning for NVK OA 1.11 2015- 31.10.2016
Styret har i perioden bestått av:
Bente Øfjord; distriktsrepresentant (1 år)
Bjørn B. Størkersen; styremedlem (2 år)
Eirik Telje; styremedlem (1 år)
Johan Fredrik Nilsen; styremedlem (1 år)
Gunhild Marthinussen; sekretær1 år)
Kjerstin Smaavik- Johansen; kasserer og materialforvalter(1år)
Ranveig Østvold; vara (1 år)
Revisor: Anne Grete Sætrang (1 år)
Valgkomitèen har bestått av:
Øystein Dahl(3 år), Ellen Marie Imshaug (2 år) og Sten Ole Hagen(1 år). Glenn Larsen ble
valgt som vararepresentant for valgkomitèen (1 år).
Valget ble gjennomført på Årsmøtet 01.12.15. Årsberetningsperiode følger ikke valgperiode
eller kalenderen. Grunnen til at det er ulike perioder, er for at de ulike distriktene skal kunne
avholde egne Årsmøter, avholde valg og melde inn nye valgkomièer, nye
distriktsrepresentanter, godkjent regnskap og godkjent årsberetning til HS i forkant av NVKs
Representantskapsmøte(RS).
Styret har hatt 7 styremøter og 42 saker er behandlet. Mellom møter og aktiviteter har vi
kommunisert per epost og telefon.
SMS tjenesten er brukt 2 ganger i 2016 og melding er sendt til 352 medlemmer. Dette til
tross for at det er registrert 369 medlemmer i systemet.
Ved gjennomgang av medlemslister mot registeret i SMS tjenesten ble antallet oppførte
telefonnumre redusert fra i underkant av 500 til 369. Det er bare 352 medlemmer som får
SMS når tjenesten brukes. Årsak ukjent. Vi har vært i kontakt med tjeneste leverandør og de
finner ikke hva som er årsak til at alle registrerte telefoner IKKE mottar smsene vi sender ut.
På bakgrunn av informasjon vi får tilsendt fra Hovedstyret(HS), får alle nye medlemmer i
NVK O/A tilsendt en velkomst epost hvor vi informerer om aktivitetene våre og hvor de kan
følge med på nettsidene våre. Alle nye medlemmer blir registrert med mobilnummer, slik at
de også kan få tilsendt sms i forbindelse med ulike aktiviteter.
Det er lagt ut 66 artikler, informasjoner og referater fra styremøter og annet på vorsteh.no.
Bente Øfjord, Eirik Telje og Bjørn B. Størkersen representerte NVK O/A på NVKs
Distriktskonferanse (DK) og RS i februar. Noen av sakene NVK O/A fremmet fikk vi
gjennomslag på RS for, blant annet er Årboka i papirform et avsluttet kapittel i NVKs historie.
Vi fikk tips vedr momskompensasjon og på bakgrunn av det tipset fikk NVK O/A tilbakeført ca
kr 9000,- fra NKK. Dette bør følges opp av kommende styrer.
Også i år har NVK O/A hatt stor aktivitet. Vi har arrangert 6 medlemsmøter; ett i forbindelse
med årets DK og RS, et møte med NVK O/As historiebærere, hhv æresmedlem Bjørn Stang,
Kaare J. Lotsberg og Kjell Larssen hvor temaene var rasenes utvikling, prøvesportens
utvikling for vorstehhundene og organisasjonens utvikling. Det ble årets best besøkte

medlemsmøte. Et møte holdt veterinær Camilla Larsen for oss om førstehjelp og
skadeforebygging, og et møte holdt Randi Schultze med tema VM og St. Hubertus. I høst
holdt avlsrådsleder og æresmedlem Kai Rune Johannesen et medlemsmøte for oss om avl.
Det er et tema som alltid engasjerer.
NVK O/A har hatt gleden av å ha Jon Halvor Eriksen som medlem i 60 år.
Vi har fått utdannet fire nye Fase I instruktører, hhv Britt Schibbye, Ellen Marie Imshaug,
Bjørn Nyhagen og Beate Løken. Ellen Marie er også blitt fase II instruktør. Mange hunder i
NVK O/A har gjort seg bemerket i ulike prøvesammenhenger. Styret gratulerer alle sammen.
Vi synes likevel Årets Jakthund, SV Speldragets Golddigger må nevnes spesielt. En ung hund
som har oppnådd utrolig mye i sitt liv; stor gratulasjon til oppdrettere og eier.
Styret beklager at vi måtte avlyse leirduemesterskap i juni, treningssamling på fjellet og ikke
minst Stangeskovene prøven i august. Stangeskoveneprøven ble avlyst på grunn av dommer
mangel. Styret har sendt innspill til Hovedstyret om at noe må gjøres for å stimulere til at
dommere påtar seg oppdrag. At både NVK O/A og NVK Hed/OP måtte avlyse jaktprøver på
grunn av dommermangel er både trist og oå en utfordring for fuglehundsporten.
Nordstrand JFF har hatt tilbud om aversjonsdressur for samme pris som for egne
medlemmer for NVK O/As medlemmer(hund – sau). Det er et tilbud NVK O/A setter pris på.
Ski JFF åpnet også opp for våre medlemmer i fht aversjonsdressur.
Styret vil rette en stor takk til Eukanuba for sponsorartikler året gjennom og ikke minst at vi i
forbindelse med medlemsmøter har fått låne lokalene gratis. Videre vil vi få takke
Stangeskovene for et utmerket samarbeid i forbindelse med leie av Buhol. Frisport sponset
oss med flotte premier til DM vinter og det samme gjorde Alu – consult med et stort bur.
Tusen takk for alle bidrag til NVK O/A.
DM vinter SOLHEIMSTULEN 11-13 MARS ved Bjørn B. Størkersen
Det var like hyggelig som vanlig og ankomme Solheimstulen og deres bevertning.
Fredag kveld gikk med til gjennomgang av helgen, litt mat og drikke, og lørdag morgen var vi klare.
I tradisjonens tro skulle det kåres 1 distrikts mester i UK/AK og de beste hundene utgjorde finalen
etter lunsj. Dessverre ble de ingen UK hund med tellende fuglearbeid, men i AK fikk vi en suveren
vinner i SV Fauk til Beate Løken. Resten trente ut dagen i strålende vær men litt tungt føre.
Det ble en meget hyggelig jeger middag på kvelden, peiskos, premieutdeling, stikka, loddsalg og
auksjon. Hundeburet fra Alu-consult gikk til vår alltid like blide Signe Karin.
Nytt av året ble det arrangert vennskapskamp mellom Buskerud og OA på søndag. 3 UK og 3 AK
hunder deltok her, 6 hunder fra hvert distrikt og Buskerud tok en solid seier.
Nok en gang stilte Stein Ole Hagen og Ole Foyn opp som dommere og kyndige veiledere. Stor takk
igjen gutter. Må også nevne Gunnar og Elisabeth som hvert år stiller terrengene sine til disposisjon
for vårt arrangement.
Til dere som ikke har opplevd DM-Vinter så vil jeg på det varmeste anbefale dette, og det blir helt
sikkert fulltegnet til neste år også.
Takk for en fin helg alle sammen.
Bjørn B. Størkersen

Camp Villmark ved Bjørg Elisabeth Flaata
Dugnadsånden er tilbake!
Er du en av de som trodde den var borte?
Det trodde jeg, helt til jeg sa ja til å være koordinator for stående fuglehunder på årets Camp
Villmark sammen med Anne-Mette Kirkemo som koordinerte de øvrige hundeklubbene.
Det startet ikke helt greit, flere klubber lurte på hvorfor jeg prøvde å kommunisere og
innkalle til møter på tvers av klubbene. Møter har mange av oss et dårlig forhold til,
undertegnede innberegnet. Møter er masse arbeid, mas, og atter mas. Hvem har svart,
hvem kommer, kan ikke da, vær så snill og flytt datoen så kommer jeg kanskje, sånn er det
blitt gjort før, hvorfor endre på noe – osv. Etter MANGE mailer fram, tilbake, rundt om kring
til de som mente jeg burde fulgt bedre med og visst at De ikke skulle ha info. osv.; roet det
seg ned til å bli en mer homogen gruppe – trodde jeg. Trodde jeg helt til det nærmet seg
gjennomføring, dvs selve messen. Da kom det fram at de hadde planer som de ikke hadde
delt, eller var dypt uenig i hvordan det hadde blir planlagt. Legge bark på gulvet – uhørt. Det
kom til å lukte, var umulig å gå på, og tenk på alle de som ville gjøre fra seg der osv …
Programmet ble sydd ferdig, liten interesse for å komme med tilbakemeldinger, herlig tenkte
jeg, dette går bra.
To uker før messen startet tok det av, her et lite glimt fra forberedelsene til NVK OA
Hvor var hva? F.eks var standmaterialene til Vorstehklubben ikke å oppdrive –
snekkermester Ivar Bakken melder seg frivillig og prefabrikerer tre vegger som passer
perfekt til standen. Meningen var å kjøpe materialene som var utlånt av en lokal snekker. Da
vi etterlyser pris får vi beskjed om at vi får alle materialene, flott villmarkspanel, tusen takk …
Hovedteamet for Vorsteh, denne gangen bestående av kvinner; Ranveig, Gunhild, Mette og
undertegnede, tok aktivt tak og mannskap til å sette opp og ta ned standen kom lett på
plass, samt at alle oppgavene lett ble fordelt i teamet. Ektemenn, svigerfedre, søsken, alle
stilt velvillig opp!
Så kom den store dagen … På spørsmål om hva som skulle gjøres av aktiviteter under
messen hadde det oppstått en del kommunikasjonssvikt, noe jeg må ta på min kappe, ….
Her skjedde det også, alle Fuglehundklubbene, med unntak av en – Hundefolket tok tak!
Inn i ringen bar det, her ble det klippet klør, pels ble trimmet og stelt, hverdagstell ble et fint
innslag på arenaen. Sammen med apport, hverdagstrening, raseparader og valpeshow ble
det en flott bukett med aktiviteter, supert gjennomført og kommentert over
høytaleranlegget. Kommentarer som; dette tror jeg ikke jeg får til, har aldri gjort det før …
druknet i innsatsvilje som gjorde gjennomføringen glitrende!
Til dere alle som var med og dro lasset – til tider i motbakke – det gikk rett til topps, dere var
kjempeflinke!
Masse hyggelig «over gjerde» samtale, håper vi sees igjen til neste år, og at alle klubbene blir
med!
Bjørg Elisabeth Flaata
Utstillingskurs ved Ellen Marie Imshaug
28.April ble det avholdt utstillingskurs i Lillestrøm i regi av NVK O/A.
18 deltagere ble instruert i praktisk trening og i utstillingsteknikk. Det ble også gjennomgått
regler og sløyfer.
Ellen Marie Imshaug

Fellesutstillingen ved Ellen Marie Imshaug
I ett ufyselig april-vær ble Fellesutstillingen 2016 arrangert 30. april på Hvalstjern.
Det var påmeldt 2 langhår, 19 korthår og 21 strihår.
KORTHÅRET VORSTEH:
BIR og 4. beste jaktpremierte hund: Rugdelias UAF Cleo, Odd Stokkebekk
BIM:Tiurjegeren’s Cæsar, Britt Schibbye
LANGHÅRET VORSTEH:
BIR: Rognhøgdas Jako
STRIHÅRET VORSTEH:
BIR: Smørrmosens C XO, Kåre Gundersen
BIM: Speldraget’s F Goldigger, Randi Schultze
KORTHÅRET VORSTEH VALP:
BIR og BIS 1: Viljetuns cfd Frikk, Lina Pettersen.
Ellen Marie Imshaug

Apportkurs ved Bente Holm
Apportkurset startet 11 april og gikk over 10 ganger. Det var 11 påmeldte hunder og av disse
klarte 8 stykker apportbeviset. Har fått tilbakemelding på at 2 stykker til tok apportbeviset i
høst. En stor takk til Per Aas som stilte opp som dommer.
Bente Holm
Apportprøvekurs ved Ellen Marie Imshaug, Gunnar Gundersen og Elisabeth Flaata
Årets Apportprøvekurs ble tidenes suksess!
Kurset var fullbooket med 17 kursdeltakere, og 5 ikke-betalende instruktører.
Maken til kursgruppe eller instruktørgruppe skal du lete lenge etter. Hvis resultatene teller,
er det da noen som slår oss?
Til sammen var vi 22 personene. Disse 22 personene genererte til sammen 68 starter på
prøver, dvs at alle, jeg gjentar ALLE startet på prøve. Ut av 68 starter ble det en
premieprosent på 81 %. Noen bedre?
Videre ble 4 hunder prøvens beste hund, 4 fikk full poengsum i AK og en ble beste
nybegynner.
Facebook har vært flittig brukt som kommunikasjonsverktøy mellom treningsøktene, og er
fortsatt i bruk. Ingen har måttet vente til neste kurskveld med å få svar på hva de synes var
utfordrende eller vanskelig. Alle har kunnet være med i diskusjonen, eller lære av andres
erfaringer.
Instruktørkorpset har bestått av:
Beate Løken
Bjørn Nyhagen
Ellen Marie Imshaug
Gunnar Gundersen og
Bjørg Elisabeth Flaata
Bjørg Elisabeth Flaata

Referat fra helgesamling med Geir Wiik.
11 deltakere deltok på helgesamling med hundekjører og hundekiropraktor Geir Wiik helgen
21-22 mai. Deltakerne var i hovedsak medlemmer fra NVK OA, men 2 personer med
trekkhunder og en med brukshund deltok også.
Temaene vi tok for oss var litt anatomi, ernæring/foringsråd, aktivitet med valper,
unghunder, og aldrende hunder. Forebygging av skader, hva gjør vi når skaden oppstår.
Litt om hva kiropraktikk på hunder er, og ulike treningsformer for hund.
Geir er opptatt av at vi skal kjenne til hva som er normal bevegelighet for vår hund, det var
derfor et sett med bevegelighets-tester vi øvde på. Dette for at vi skal kunne kjenne om noe
er unormalt ved bevegeligheten., og dermed oppdage en eventuell skade tidlig. Disse
øvelsene er også viktig i rehabilitering av skader.
I løpet av helgen diskuterte vi hele 9 kasus hvor vi fikk en beskrivelse av hundens bakgrunn,
historikk med halthet/smerter, hvor vi skulle prøve å finne riktig diagnose. Dette var svært
lærerikt og spennende, og førte til stor diskusjon blant deltagerne.
Aller mest opptatt var Geir å lære oss å observere vår hund, fange opp små signaler om at
noe er galt ved å følge med når hunden reiser seg opp fra liggende, hopper inn og ut av bil,
endret løpsmønster osv.
Oppvarming – og restitusjon er viktig for å holde hunden skadefri!
Gunhild Marthinussen

Onsdagstreninger ved Skedsmo rådhus ved Bente Øfjord
I flere år har NVK O/A videreført opplegget Arne Eliassen startet opp sammen med Bjørn
Solum; et gratis tilbud til våre medlemmer om dressurtrening noen onsdager midtsommers,
fra tidlig juni og til alle instruktører har gått ut i sommerfeire). Treningene ledes av
instruktører i NVK O/KA. Noen ganger er det en instruktør som har treningen og noen ganger
kommer flere instruktører. Dette er et lavterskeltilbud, som styret får tilbakemeldinger om
at er et positivt medlemstiltak.
Bente Øfjord

Midtuke apportprøve på BUHOL ved Ellen Marie Imshaug, Anne og Kjell Larssen
14-16. Juni ble det arrangert apport prøve på Buhol.
Tilsammen var det ca 70 startende fordelt over de tre dagene. Det ble kåret beste UK og
beste AK hund hver dag.
Beste UK hunder:
ES Bjønnmyras Junta, Jan Lund
SV Schou’s Sara, Bjørn Nyhagen
SV Munkefjellets Vill Iver

Beste AK hunder:
KV Åhlhedens Driada, Kristin Skaar
KV Roughshoot I’m on Fire, Sissel Jerve
KM Cara, Eva Kullstadvik.
Årets nybegynner ble KV GB Hera og eier Sonja Bergstrøm.
Tusen takk til alle dommere og hjelpepersonell og en spesiell takk til Stangeskovene for lånet
av et flott sted.
Ellen Marie, Kjell og Anne.
Fase 1 instruktørutdanning ved Bente Øfjord
Hanne Fevik og Ove Myhre påtok seg oppdrag for NVK O/A om KV å arrangere Fase I
instruktør kurs. Vi fikk med kandidater fra NVK Østfold, Ski JFF, Nordstrand JFF, NMLK, og
flere til. Kurset ble holdt på Sando hundesenter i Vestfold og vi hadde store utfordringer
med å skaffe tilstrekkelig med dummies- ekvipasjer; hund og fører som skulle trenes på.
Med god hjelp fra både Hanne Fevik og Birte Myhre klarte vi å få samlet en tilstrekkelig stor
dummiesgjeng. For NVK O/A fikk vi utdannet 4 nye instruktører.
Bente Øfjord
Jentesamling 7.- 9. august 2016 ved Anne Borgerud
7.- 9. august deltok 12 spente jenter på den årlige jentesamlingen, også i år arrangert i
Årjäng hos Anders Due. Fokus for helgen var ro i oppflukt og felttrening.
Samlingen startet fredag kveld med felles middag etterfulgt av en presentasjon av hvem vi
var og hva de enkelte ønsket å trene i løpet av helgen.
Lørdag og søndag ble treningen tilpasset nivå, så noen startet med søk på felt mens andre
konsentrerte seg om kontrollerte stand-situasjoner. Flest deltagere var det på gruppen med
kontrollerte fugle-situasjoner. Anders Due og Ole Martin Enberget sørget for god instruksjon
gjennom helgen og Hanne for gode måltider.
På kveldene gikk praten lett med god stemning utover kveldene. Utrolig kjekt med så mange
koselige folk og flotte hunder.
Tusen takk til Anders, Hanne, Ole Martin og hyggelige deltagere for en flott helg.
Anne Borgerud og Ranveig Østvold
DM Lavland ved Jo Kristoffer Hansen
Lørdag 29. oktober møtte 36 hunder med spente eiere opp på Skogbygda. Dette var tredje
gangen vi var i terrengene til Stian Aaserud. Deltakerne var delt i tre partier. Dommere var:
Bjørn B Størkersen, Bente Øfjord, Øystein Dahl og Ivar Bakken(de to siste dømte finalen).
Fuglearbeid sikret plass i finalen, 2 UK hunder og 13 AK hunder ble med til finalen. Lunsjen
ble inntatt ved bålet i godt selskap. Bente Øfjord og Stian Aaserud tok med utgåtte
ekvipasjer ut for å trene etter lunsj. Flere av hundene viste stor fremgang.

Finalen ble preget av mye fasaner, 4 hunder med 2 fuglearbeid og 8 med 1.
UK finalen ble en tett kamp mellom SV Boss og LV Etna. Etna skaffet seg sitt andre
fuglearbeid i siste slipp og vinner UK.
AK finalen var fylt av action, beste hund ble P Borgeflon's Raffzeth fører Tilde
Vinner av DM lavland Oslo/Akershus gruppen ble:
UK: LV Etna av Mjøsgløtt, fører Kai Rune Johannessen
AK: KV Haugtuns Ess, fører Hans Birger Stensrud.
Takk til dommere og til sponsoren Eukanuba.
Jo Kristoffer Hansen

Gullrypa:
2007 Nina Smidtsrød
2008 Bente Holm
2010 Anne Larssen
2013 Mette Lien
2014 Kjell Larssen

Oslo, 23.11.16
Styret i NVK O/A
Bente Øfjord
distriktsrepresentant

Bjørn B. Størkersen
styremedlem

Gunhild Marthinussen
sekretær

Eirik Telje
styremedlem

Johan Fredrik Nilsen
styremedlem/webredaktør

Kjerstin Smaavik Johansen
kasserer/materialforvalter

Ranveig Østvold
vararepresentant

