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Saksbehandler:
Britt Svendsen

Godkjenning av innkalling og saksliste
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
07.02.2016

Saksnummer
001/16

Vedlegg:
Oversikt over antall stemmer pr 31.12.2015

Hovedstyrets innstilling:
Innkalling, saksliste, antall stemmer og fullmakter godkjennes.

Tore Kallekleiv
leder
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Oversikt over antall medlemmer og stemmer på RS

Distrikt

Antall medlemmer
pr. 31.12.2015

Agder

Antall stemmer
på RS 2016
33

1

Buskerud

123

2

Finnmark

40

1

186

2

Hordaland

87

1

Møre og Romsdal

33

1

Nordland

58

1

417

5

Rogaland

57

1

Trøndelag

184

2

70

1

104

2

81

1

1473

21

Hedmark/Oppland

Oslo/Akershus

Troms
Vestfold/Telemark
Østfold

Totalt
Totalt 1489 medlemmer inkl. utenlandske medlemmer.
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Saksbehandler:
Britt Svendsen

Valg av ordstyrer
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
07.02.2016

Saksnummer
002/16

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Forslag fremmes i møtet.

Tore Kallekleiv
leder
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Saksbehandler:
Britt Svendsen

Valg av referent og protokollunderskrivere
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
07.02.2016

Saksnummer
003/16

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Forslag fremmes i møtet.

Tore Kallekleiv
leder
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Saksutredning
Representantskapet skal velge referent og 2 representanter til å underskrive protokollen, jfr
Norsk Vorstehhundklubbs lover § 3-4, b.
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Saksbehandler:
Britt Svendsen

Godkjenning av nye distriktsrepresentanter
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
07.02.2016

Saksnummer
004/16

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Nye distriktsrepresentanter fra Hedmark/Oppland, Hordaland, Nordland, Rogaland og
Trøndelag godkjennes.

Tore Kallekleiv
leder
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Saksutredning
Følgende nye distriktsrepresentanter er valgt for 2016:
Hedmark/Oppland: Roger Brenden
Hordaland: Kjersti Follesøy
Nordland: Ørjan Alm
Rogaland: Kjetil Kristiansen
Trøndelag: Ketil Arntsen
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Saksbehandler:
Britt Svendsen

Godkjenning av distriktenes valgkomiteer
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
07.02.2016

Saksnummer
005/16

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Distriktenes valgkomiteer for 2016 godkjennes.

Tore Kallekleiv
leder
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Saksutredning
Distriktene har i sine årsmøter valgt følgende valgkomiteer:

AGDER:

BUSKERUD

FINNMARK

Helge Reinertsen
Magne Brynulfsen

Wenche Due Hansen
Anders Simensrud
Christoffer Pedersen

Torhild Jakobsen
Linda Rogmo
Ole Kristian Elvenes

HEDMARK/OPPLAND

HORDALAND

MØRE OG ROMSDAL

Knut Andreassen
Elisabeth Michelson
Bjørn Strandvik

Tom Lilletvedt
Torbjørn Søgaard
Anders Lunde

Frode Erlandsen
Nils Jørgensen

NORDLAND

OSLO/AKERSHUS

ROGALAND

Dagfinn Fagermo
Walter Paulsen

Ellen Marie Imshaug
Stein Ole Hagen
Øystein Dahl

Bjørg Vaage
Åge J Hansen
Vidar Mong

TRØNDELAG

TROMS

VESTFOLD/TELEMARK

Geir Sve
Marie Wien
Steinar Lund

Torgeir Dahl
Anne Maj Krogh
Neil Krogstad

John Halvor Madsen
Åse Furuheim
Audun Kristiansen

ØSTFOLD
Jan Stordahl
Lone Gudim
Pål W Pettersen
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Saksbehandler:
Tore Kallekleiv

Årsberetning for 2015
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
07.02.2016

Saksnummer
006/16

Vedlegg:
Årsberetning for hovedstyret i NVK 2015

Hovedstyrets innstilling:
Årsberetning for 2015 godkjennes.

Tore Kallekleiv
leder
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HOVEDSTYRETS BERETNING 2015
Styret og sentralt tillitsvalgte
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:

Vara:

Tore Kallekleiv
Øystein Eriksen
Unn Johannessen.
Bente Holm
Rune Fossum
Harriet Wiggen
Marius Kjønsberg
Knut Esbjørnsen
Kai Rune Johannessen
Signe Karin Hotvedt

Jaktråd:

Rune Fossum og Marius Kjønsberg

Leder avlsråd:

Kai Rune Johannessen

Avlsråd korthår:

Robert Brenden
Tommy Andersen
Solveig Strøm

Avlsråd strihår:

Tor Asle Eliassen
Torgeir Dahl
Trude Lien

Avlsråd langhår:

Helge Heimstad

Avslrådets dataansv:

Ståle Garborg

Redaktør Fuglehunden:
Redaktør Årbok:
Webredaktør:
Web-redaksjonen:

Harriet Wiggen
Britt Svendsen
Marie Wien/Signe Karin Hotvedt
Gunnar Klingwall
Harriet Wiggen
Signe Karin Hotvedt

Materialforvalter:

Unn Johannesen

Revisor:
Vara:

Bjørn Stang
Karl K. Moe

Valgkomité:

Torgeir Dahl
Pål Andersen
Ola Øie

Representasjon:
Rasehundutvalget (RU):

Tore Kallekleiv og Øystein Eriksen

FKF Fuglehundtinget:

Tore Kallekleiv og Øystein Eriksen
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NKK sin kontakt i FCI for kontinentale stående fuglehunder: Tore Kallekleiv/Lorenzo WieseHansen.
Hedersbevisninger:
Øystein Storvoll og Arild Walter Hansen er meget fortjent tildelt NVK sitt Gullmerke.

Møter og behandlede saker
I løpet av året har det blitt avholdt 10 styremøter, distriktskonferanse, ordinært RS. NVK
fylte 80 i år i 2015 og klubben markerte dette, noe beskjedent, ved 3 forskjellige
arrangement. Landssamlingen, NM-skog og Trippelprøven.
NVK var representert på Fuglehundtinget i Alta. Vi føler at klubben blir hørt og året har vært
preget av tett dialog og godt samarbeid med våre samarbeidsklubber og forbund. Robert
Brenden sitter i styret i FKF etter forslag fra NVK.
HS fremmet to forslag til Fuglehundtinget i Alta i 2015.
1. Innføre en prøveordning med GPS på hunder som er under avprøving i områder der
ulveangrep er særlig stor. Dette forslaget tapte knepent.
2. Nedsette et utvalg som skal gjennomgå praktisering av apport på våre prøver.
Arbeidet skal være ferdig til neste regelrevisjon i 2019. Dette forslaget fikk nærmest
enstemmig innstilling. Dette er en sak som blir særdeles viktig for NVK å følge opp.
Svært få klubber i Norge har den kompetanse og høye fokus på apport som NVK.

Det har vært avholdt flere møter i RU (Raseutvalget i gr.7). Referat ligger på FKF sine
sider. Ola Øie er utpekt til å sitte i en komitè nedsatt av FKF som skal arbeide med utvikling
av fuglehundklubbenes dataverktøy.
Hovedstyret (HS) har hatt mange viktige saker på kartet i året. Det har vært avholdt 2
fysiske møter mens de øvrige har vært gjennomført på ”skype”. Det hadde vært ønskelig
med flere fysiske møter, men klubbens økonomi har vært anstrengt også dette året.
Styremedlem Knut Esbjørnsen måtte dessverre trekke seg fra HS pga sykdom i høst.
Varamedlem Signe Karin Hotvedt rykket da opp som styremedlem.
NVK har noen utfordringer når det gjelder IT og de mange nye måter vi kommuniserer på.
Tilgjengelighet, informasjon og kommunikasjon er nøkkelord og klubben må ha en policy
som klubbens medlemmer og HS er tjent med. Se for øvrig egen rapport fra web/IT.
HS har jobbet mye med å få til en tett og god dialog med samtlige distrikter og vi føler at
dette er blitt betydelig bedre. Leder har ved årsskiftet besøkt de aller fleste distrikter og fått
anledning til å møte ”grasrota” i NVK.
God kommunikasjon er ofte et ”must” for å få til et godt samarbeid. HS har satt fokus på:
”Hva er NVK sin visjon?” Hvordan ønsker klubben å fremstå – hvordan blir vi oppfattet av
våre samarbeidsorganer? Det har pågått en prosess gjennom hele året der samtlige
medlemmer har fått anledning til å uttale seg. Det ble nedsatt en komite som har samlet alle
innspill og komiteen vil legge frem sitt forslag til ”NVK sin Visjonsplakat” under DK/RS 2016.
Sekretær i NVK ønsket avløsning. Britt Svendsen vil overta alle sekretærfunksjoner fra
01.01.2016. HS ønsker å takke Unn Johannessen for alt det arbeid og engasjement hun
har vist gjennom mange år. Unn bærer sitt GULLMERKE med glans. Tusen takk, på vegne
av hele NVK.
Medlemsverving, spørreundersøkelser og aktivt arbeid for å skaffe klubben flere
medlemmer har vært gjennomført. NVK gjør i forbindelse med årsskiftet nye fremstøt som
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vi håper vil gi økt medlemstilslutning.
Landssamlingen
O/A- gruppen tok seg av Landssamlingen på en trygg og god måte som vanlig. Buhol er et
fantastisk flott sted å arrangere slike samlinger og O/A-gruppen har særdeles dyktige og
engasjerte medlemmer som gjennomfører store arrangement med stil. Dette er personer
som er selve ”bærebjelkene” i en lokalgruppe og de gjør en helt uvurderlig jobb for NVK.
NM-skog
Stort sett samme arrangørstab gjennomførte NM-skog samme sted og de har fått mange
gode tilbakemeldinger fra deltakere, dommere og FKF. Prøveleder var Arne Eliassen.
NVK ønsker samtidig å rette en stor takk til Stangeskovene som eier stedet og det
fremragende jaktterrenget som omkranser Buhol. Stangeskovene har vært særdeles
positivt innstilt til klubben og det er derfor viktig at vi oppfører oss skikkelig og ryddig slik at
dette samarbeidet kan videreføres i mange år.
Trippelprøven
Trippelprøven ble arrangert på Hjerkinn i slutten av september med NVK som arrangør.
Prøveleder var Harriet Wiggen. Klubben ble da også ansvarlig som teknisk arrangør av
Norsk Derby. Vi fikk store utfordringer med lange ventelister i VK på fredag. Dette ble til alt
hell løst i tolvte time og samtlige påmeldte fikk startplass. NVK har fått gode
tilbakemeldinger om gjennomføringen av arrangementet fra FKF.
Avlskonferanse
Avlsrådet gjennomførte en avlskonferanse på Gardermoen i november. En rekke
fremragende foredragsholdere trollbandt forsamlingen i to dager. Flere av
foredragsholderne fremhevet NVK som en banebrytende hundeklubb i avlsarbeidet i Norge.
Det var en meget stolt leder som forlot Gardermoen. HS ønsker å rette en stor takk til
avlsrådet for en prikkfri gjennomføring med ”6 i stil”. Se for øvrig AR sin egne rapport annet
sted i Årsmeldingen.
HS takker samtlige samarbeidspartnere for meget godt samarbeid i året som har gått. Det
kommer stadig gode innspill fra mange av klubbens medlemmer og dette setter vi stor pris
på.

Antall medlemmer:
2015: 1489 Medlemmer 10 æresmedlemmer
2014: 1494 Medlemmer 10 æresmedlemmer
2013: 1469 Medlemmer. 9 æresmedlemmer
2012: 1528 medlemmer. 9 æresmedlemmer
2011: 1543 medlemmer. 10 æresmedlemmer
2010: 1690 medlemmer. 9 æresmedlemmer
2009: 1645 medlemmer. 5 æresmedlemmer
2008: 1601 medlemmer. 5 æresmedlemmer
2007: 1491 medlemmer. 5 æresmedlemmer
2006: 1506 medlemmer. 4 æresmedlemmer
2005: 1587 medlemmer. 4 æresmedlemmer

Medlemmer av NVK har vist seg frem på alle arenaer med flotte resultater. Det gjelder
utstilling, jaktprøver uansett gren og apportprøver. Vi hadde representanter i alle
høystatusløp, NM, VM individuelt og St Hubertus.
Våre raser brøt igjen en ny barriere. En KV vant høystatusløpet Forus Open for første gang.
Samtidig er det ekstra gledelig å se at en SV ble kåret, av NKK og NJFF, til Norges tredje
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beste JAKTHUND. Samme hund blir en helt overlegen vinner i årets NVC og samtidig
besetter 2. plasen i NM-skog-Finale. At førere av disse to hunder begge er
ÆRESMEDLEMMER i NVK ”krydrer” prestasjonene ytterligere. HS gratulerer.
Se for øvrig til egen rapport fra jaktrådet
Årboken
Årboka 2012 kom i nytt format. Årboka for 2013 er ute i samme format som i 2012, og 2014
og 2015 versjonen er i produksjon. Selv om stoffet er noe endret fra tidligere år håper vi at
innholdet er interessant lesing om hundenes prestasjoner.
Redaktør for Årboka 2013 har vært Britt Svendsen. Vi ligger langt på etterskudd når det
gjelder trykking av årboken. Årbokens videre skjebne er på agenda ved RS i 2016.

Avlsrådets beretning for 2015
Avlsrådets sammensetning
Korthår: Robert Brenden, Solveig Aaknes, Tommy Andersen
Langhår: Helge Heimstad
Strihår: Trude Lien, Tor Asle Eliassen, Torgeir Dahl
Leder: Kai-Rune Johannessen
Generelt
Det har vært avholdt 4 ordinære møter i AR dette året. Møtene har i all hovedsak vært holdt
som telefonmøter og via Skype på Internett. Ett møte ble avholdt som fysisk møte i
forbindelse med avlsseminaret. AR har hatt flere viktige, utfordrende saker å arbeide med.
Det har i perioder vært mye henvendelser om paringer og arbeidet i AR har i store trekk
vært utført etter samme retningslinjer som tidligere mht. paringshenvendelser og tilliggende
arbeid.
Valpeproduksjonen
Valpeproduksjonen var på KV og SV gledelig nok noe høyere i 2015 enn i 2014. Av KV var
det registrert 49 kull med i alt 293 valper. Ser vi på fødselstidspunkt er det 256 valper som
er født og registrert i 2015. Det gir 24 valper mer enn i 2014. Av strihår ble det registrert 20
kull med i alt 153 valper, men av disse var det 14 kull og 115 valper som faktisk var født i
2015, øvrige var etterslep i registrering fra 2014. Det er høyst sannsynlig et etterslep også
for 2015, men siden vi ikke har noe tall for det holder vi oss til det som ble født i 2015 så
langt. Det gir oss 4 valper mer i 2015 for SV. For LV er det registrert og født 3 kull med 17
valper, som er 7 valper mindre enn forrige år. Gjennomsnittlig registreringstall for årene fra
2000 til og med 2015 er: SV 152, KV 239 og LV 27.
Mht. importer er det for SV registrert 10 importer, mest fra nordiske land, men også Holland
og England er med som opprinnelsesland. For KV er det registrert 6 importer hvorav to fra
Øst-Europa, og det er registrert 3 importer av LV dette året.
Utviklingen i registeringstallene de siste årene framgår av figur 1.
IT
NVK’s nye hundedatabase fungerer etter hva vi kan registrere rimelig godt. Innlegging av
bilder av hundene går fint i den nye databasen og det er en klar fordel at man kan legge ut
mer enn ett bilde per hund. Alt for få benytter anledningen til å få lagt ut gode bilder av sin
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hund. Bildet må være relativt høyoppløselig, og selvsagt vise hunden godt i proporsjoner og
uttrykk. Det er kun AR’s medlemmer som kan legge inn bilder, så disse må sendes til AR.
Innskriving av jaktprøvekritikker for 2015 har gått fortløpende etter hvert som vi har fått dem
tilsendt, og det mangler ikke mye på at vi er ajour så langt det er mulig ved utgangen av
januar 2016. Mange kritikker blir skrevet inn, mens en del av kritikkene som er tydelige nok,
blir scannet og lagt inn som et «bilde» av hele kritikken. Vi vil satse mer og mer på
scanning, men en del kritikker er så vanskelig lesbare at de må skrives inn manuelt.
Prøvestarter som eventuelt mangler i NVK’s database MÅ først sjekkes i NKK’s
DogWeb. Ligger de der og ikke i NVK databasen kan henvendelse gjøres til AR! Vær
oppmerksom på at det kan ta 2 – 4 uker fra et prøveresultat er synlig i DogWeb til det
er synlig i datahound. Dette har med hvor snare NKK er til å legge dataene ut på filer,
så vi kan få tak i dem og oppdatere datahound. I perioder har det vært opptil 8 – 9
ukers etterslep.

Utviklingen av HD
AR følger med på utviklingen av HD for rasene våre for å se på mulige trender og tiltak. For
KV er tallene meget positive i 2015, da kun 3 hunder av 101 røntgede kom ut med grad C.
Det gir en HD-% på 3 % siste år, noe som er omtrent på det nivå vi har hatt de siste årene
og som vi er meget fornøyd med.
For SV er tallene derimot svært lite hyggelige og viser dessverre at AR’s betenkning fra
siste år om den kommende utviklingen var helt rett! Det er i 2015 røntget 70 stk. SV. Av
disse var det 14 stk. eller 20% !! som hadde HD grad C eller D. Ser vi på de som er født i
2014 og er røntget i 2015 er det 30 stk. og av disse er det 6 stk. (20%!) som har HD.
Avlsrådet maner til ettertanke her! Skal vi få kontroll må vi bruke alle hjelpemidler og jobbe
sammen! Vi har lagt vekt på at indeksene er et godt avlsredskap, selv om det er noe
justeringer som må gjøres med importer og avkom etter disse. Det er nok av bevis på at
indeksene faktisk er gode indikatorer på hundens HD-status mht. avl. Avlsråd SV vil ta
arbeidet med HD svært alvorlig og håper på konstruktive holdninger ute hos oppdretterne i
kommende år.
For LV er registreringstallene og antall røntgede hunder så lavt at det ikke er så mye som
skal skje før HD-andelen ryker i taket. I 2015 ble det røntget 4 hunder, med 3xA og 1xB
som resultat. De siste 4 årene er det røntget 41 hunder uten at det er påvist HD på noen av
disse!
Representasjon
AR-representanter har vært til stede ved diverse medlemsmøter og andre arrangementer,
og blant annet var flere av AR’s representanter tilstede ved O/A-gruppas hovedsamling i
pinsen, der det også var en samling avlshunder som ble presentert. Honnør til gruppa for et
godt arrangement. Samling av avlshunder for framvisning ser det ut til å være vanskelig å
få god oppslutning om. Det kan godt være at forhåndsinformasjonen om dette ikke er god
nok, men arrangementet burde være godt kjent, så vi må se nærmere på grunnlaget for
dette konseptet.
Henvendelser om parringer
Oppdrettere ser ut til å ha interesse i å ha kullene sine registrert på våre valpelister, som
godkjente kull. Det er positivt. Det vi kunne ønske var generelt litt mer langsiktig planlegging
av mulig paring og at AR kan være en aktiv medspiller. Vi opplever ofte at man allerede har
gjort avtale med hanhundeier før man kontakter AR. Vi mener ikke at vi vet eller kan så
mye mer enn oppdretterne, tvert i mot, men vårt ståsted kan gjøre at vi har noe mer
informasjon og kan se behov og muligheter for rasens beste på en litt mer objektiv måte,
noe alle burde være interessert i.
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Det er viktig at oppdrettere også følger opp informasjonen med valpingsdato, antall valper
og kjønnsfordeling. Ikke mindre viktig er at AR får vite om det snarest mulig hvis tispa er
tom, aborterer, eller annet inntreffer som endrer kullets status. Korrekte lister over
godkjente paringer bidrar til tillitt til systemet og kan lette omsetningen av valper til gode
kjøpere, noe vi alle er tjent med.

RAS (Rasespesifikk avsstrategi)
Våre RAS-dokumenter ble levert til NKK i første kvartal 2014 og ble godkjent.
Dokumentene skal justeres noe før de legges ut på nett. Vi har dessverre ikke fått
gjennomgått dette ennå, og vil ha dette høyt prioritert i starten av 2016.
EBJ
Arbeidet med kartlegging av sjukdommen Epidermolysis Bullosa Junctional på KV har
fortsatt. Heldigvis ser det ut til at dette er en sjukdom som vi blir forskånet for inntil videre.
Vi kommer allikevel til å ha oppmerksomhet rettet mot dette og særlig mht. importer er dette
viktig.
Avlsarbeidet med LV
Som oppfølging av vedtak i RS, har NVK ved Styret og AR, søkt opptak som medlem i
Verdensforbundet for LV. Vi har fått positiv forhåndsmelding om dette, men den endelige
beskjed om opptak lar vente på seg. I mellomtiden har vi fått god kontakt og hjelp fra både
danske og finske venner i LV-verden. Ett av kullene dette året er resultat av dette, der vi
fikk hjelp til kontakt med en meget interessant tysk hanhund. Det blir spennende å følge
resultatene av dette.

Kontakt med naboland
AR har sporadisk kontakt med Danmark og Sverige på flere nivåer. Det er et ønske om å
utvide kontakten med Sverige spesielt, siden mye avlsmateriale går på tvers av våre
landegrenser. Vi vil fortsette arbeidet med å forsøke og få til et felles norsk/svensk AR-møte
i 2016.

Avlsindekser
Indeksenes plass i avlsarbeidet er sentral, og AR mener de er et meget nyttig hjelpemiddel i
planleggingen av avlsarbeidet. Med den frekvensen av importer som vi har i forhold til den
avlsaktive delen av den norske populasjonen, har vi en utfordring i å få til en god løsning for
disse. Vi vil se på løsninger i samarbeid med de riktige faginstanser.
Avlsseminar
Etter en lengre tid planlegging og forberedelser gjennomførte AR, på vegne av klubben et
avlsseminar i november. Seminaret gikk over to dager, og det var både interne og inviterte
foredragsholdere med flere aktuelle, faglige innspill til avlsarbeidet. Høyt anerkjente
forskere fra universiteter og avlsmiljøer bidro til et, etter AR’s oppfatning høyt, men
forståelig faglig nivå. Etter de tilbakemeldingene som er kommet fra deltakerne på
seminaret, bedømmer vi dette som et vellykket tiltak og er klare på at dette tilbudet bør
gjentas. Det er ressursmessig krevende å gjennomføre et slikt arrangement, så vi må i
samråd med styret vurdere fornuftig frekvens av tiltaket.
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Sluttkommentar
Vi har et ønske om at oppdrettere og hundeeiere skal se på Avlsrådet som en god ressurs
for den enkelte hundeeier, og for klubben. Samtidig er vi klare på at vi etter beste evne skal
handtere aktuelle saker etter de retningslinjer som ligger i avlskriteriene, som er vedtatt av
DK/RS. AR har også som oppgave å tenke på avlsarbeidet for rasenes beste i det lange
løp, noe som det ikke alltid er så lett å se for den enkelte.

Figur1. Registreringstall for perioden 2000 – 2015 (eskl.importer)
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Jaktrådets rapport for 2015
Vi kan se tilbake på et godt år når det gjelder resultater i 2015. Vi sanker jevnt og trutt
premier på jaktprøver og spesielt korthår har hatt en gledelig oppgang. I høystatusløp fikk
korthårlaget sølv under NM vinter og strihårlaget bronsemedalje under NM høgfjell og NM
lavland.
Av enkelt prestasjoner kan nevnes N UCH N J(K)CH Speldraget's F Golddigger med eier
Randi Schulze ble kåret til Norges 3. beste jakthund 2014 under Jakt- og fiskedagene på
Elverum og som også har sanket mange av både NVK og NVC titlene.
Under NM vinter på Andøya stilte 10 KV og 9 SV til start i kvaliken. Av disse gikk KV
Langsundets Amerika, SV Fallvindens Mattis, SV Gaundaldrømmens Rago, SV
Hongfjellets Odin og SV Ben av Raisjavri videre til semifinalene. Ben fikk forøvrig 1.VK. Til
finalen gikk SV Gaundaldrømmens Rago / Walter Paulsen med 3.VK, SV Fallvindens Mattis
/ Torgeir Dahl med 2.VK og SV Ben av Raisjavri / Sigmund Nyborg med 4.VK. Dessverre
uten å lykkes i finalen.
Under NM lag vinter på Andøya ble det en flott 2. plass og sølv til KV laget som bestod av:
1. Markusfjellets GDF Raipas, fører Ulf Antonsen.
2. Haugtuns FFB Shock, fører Lisbeth Ottesen.
3. Årdalens Revolution, fører Rune Nedrebø.
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SV laget ble nr 7. Her bestod laget av:
1. Gressfjellets Nemi, fører Ørjan Alm
2. Speldragets Golddigger, fører Randi Schulze
3. Tareskogens Jago, fører Lars Østlie
Sør-Norsk Unghundmesterskap gikk av stabelen og Guriskogens Bsa Panzer – Tor Asle
Eliassen var i finalen på Filefjell. Dessverre lyktes de ikke.
Under Artic Cup i Alta stilte tre korthår og en striår i kvaliken. I kvaliken fredag oppnådde
våre hunder dette: Itza's Prins: 2VK Espen Thijssen Amundsen og Gruetjenet's H-Bris 6VK
Jørn-Tore Karlse og kom seg dermed til finalen uten å lykkes der.
Vi lyktes heller ikke helt under NM høyfjell på Dovre. Vi hadde tre korthår videre fra
kvalifiseringa på fredagen til semi på lørdagen hvor KV Birkeskogen`s Zanni - Tom
Lilletvedt fikk 1 VK i kvalifiseringen. Dessverre kom ingen videre fra semifinalen.
Under NM lag høyfjell ble det en flott 3. plass og bronsemedalje til strihårlaget, korthårlaget
ble nr. 7.
Strihårlaget:
Ben av Raisjav'ri - Sigmund Nyborg
Speldragets Golddigger - Randi Schulze
Gaundalsdrømmens Rago - Walter Paulsen
Korthårlaget:
Stallogaisas Tell - Per Olai Stømner
Haugtuns Shock - Lisbet Ottesen
Årdalens Revolution - Rune Nedrebø

I Norsk Derby deltok åtte korthår, en strihår og en langhår under kvalifiseringen. To korthår
og en strihår kom videre til semifinalen. Dessverre var det ingen som lyktes.
Under Unghund Grand Prix på Rjukan ble det en flott 3. plass til KV Rugdelias Xav Lykke
og Ole-Erik Furuheim.
Under Forus Open i Vestfold gikk for første gang en vorsteh til topps, KV Sognexpressen's
Kzb Nikita og eier/fører Robert Brenden slo alle konkurrentene i finalen. Gratulerer med flott
innsats.
På NM skog har vi gode tradisjoner. En strihår og en korthår kom seg til finalen. SV
Speldragets F Golddigger med Randi Schulze og KV Aasatrua's N H A Extra med Ivar
Terje Bakken. Golddigger fikk 1. premie i kvaliken og avsluttet med 2. premie i NM - finalen.
Under NM lag lavland gratulerer vi strihårlaget med en flott 3. plass og bronsemedalje og 4.
plass på korthårlaget. Lagene bestod av:
Strihårlaget:
1. TB Boas - Glenn Larsen
2. Ullekalvs Si-Frøken - Lone Gudim
3. Speldraget's Golddigger - Randi Schulze
Korthårlaget:
1. Haugtun's FFB Shock - Lisbet Ottesen
2. Sagåsen's Mira - John Halvor Madsen
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3. Stallogaisa's Tell - Per Olai Strømner

Det var 2 strihår og 3 korthår og en langhår som kom seg videre til semifinalen under årets
NM lavland individuelt. SV Minken Av Røssmyra – Bente Holm 3 VK kvalik. En korthår kom
seg til finalen KV Rampen's Pls Lucky Lilly – Kyrre L. Gulhaugen med 3 VK fra semifinalen.
Dessverre ingen premie i finalen men god innsats allikevel.
VM i Serbia stilte i år Robert Brenden med to hunder, den serbiske importen Caput Altum
Basile og Tiurjegerens Cassius og Randi Schulze med Speldragets Golddigger. Randis
Quick Step var reserve på VM-laget. Caput Altum Basile fikk «very good», og Tiurjegerens
Cassius fikk «good» i VM St. Hubertus. Vi gratulerer Robert med flotte prestasjoner.
Dessverre lyktes ikke de norske hverken i middelhavscupen eller lagkonkurransene.

Årets hunder NVK 2015
Årets vorstehhund



SV Speldraget's F Golddigger
Eier/bruker: Randi Schulze

Årets allroundhund



SV Speldraget's F Golddigger
Eier/bruker: Randi Schulze

Årets unghund



KV Vessinglias C Sofi
Eier/bruker: Hans Petter Blokkum

Årets hunder NVC 2015
Årets unghund vinter
Årets unghund lavland
Årets unghund høst
Årets unghund allround
Årets strihår allround AK/VK
Årets korthår allround AK/VK
Årets lavlandshund AK/VK
Årets vinterhund AK/VK
Årets høyfjellshund AK/VK
Årets langhår
Årets skogsfuglhund
Årets vorstehhund NVC 2015

KV Vessinglias C Sofi
KV Sognexpressen's Kzb
KV Rugdelias Xav Lykke
SV Havheims Første Vorsteher
SV Speldraget's F Golddigger
Ingen
KV Rampen's Rte Flax
SV Speldraget's F Golddigger
SV Speldraget's F Golddigger
LV Rognhøgdas Trixie
SV Speldraget's F Golddigger
SV Speldraget's F Golddigger

Jaktrådet vil gratulere alle vinnerne av NVC titler og de tre vinnerne av NVK titlene. Vi vil
takke alle vorsteh eiere for et flott år med mange fine resultater. Gratulere også til alle som
har fått championat titler på sine hunder.
Vi ønsker alle velkommen til ny NVC sesong i 2016.
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Årsberetning web/IT 2015
Nettredaktør: Marie Wien fram til 30.6.
Signe Karin Hotvedt fra 1.7.2015
Redaksjon: Harriet Wiggen, Gunnar Klingwall, Ståle Garborg (IT-ansvarlig avlsrådet), Ida
Sollie (fra 1.10)
Klubbens nettside, vorsteh.no, har siden april 2010 vært driftet av Scootr (tidligere Tag
Studio). Trafikken på vorsteh.no har tatt seg betydelig opp gjennom året, ifølge tall fra
Google Analytics, og ligger på mellom 12-25.000 sidevisninger per dag. I år arrangerte NVK
både NM skog og Trippelprøven i august og september. Vår beste måned var likevel
november.

Trafikken virker høy for en såpass liten klubb som vår, men tallene er ikke ytterligere
kvalitetssikret. Tallene er her gjengitt slik vi får dem fra Scootr.
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Når det gjelder nettsiden, så har vi meget høy samlet publiseringsaktivitet. I alt er det 128
brukerkonti, men kun et mindretall er i aktiv bruk. Det er likevel jevnlig publisering på de
fleste distriktssider, og mange steder er aktiviteten meget høy. De fleste distrikter har i
tillegg egne Facebook-sider som er manges bindeledd inn mot klubben.
I november kom NVK på Facebook med egen side. Siden skal være en informasjonskanal
fra styret, jaktråd og avlsråd ut til medlemmene, men også være et utstillingsvindu for våre
raser og fungere som et kontaktpunkt for medlemmer og potensielle medlemmer. Styret,
avlsrådets medlemmer og redaksjonsgruppen har redaktørtilgang. Admins er avlsrådets ITansvarlig og NVKs webredaktør.
Nettsiden har i lang tid vært uten videreutvikling fra Tag Studio/Scootr, og oppgraderinger til
nye nettlesere er ikke blitt gjort. Resultatet er et tungvint brukergrensesnitt med store
begrensinger og lite dynamisk visning. I november ga Scootr beskjed om at
publiseringsløsningen og eposttjenesten skal avvikles ved utgangen av 2016.
Styret arbeider med forslag til ny publiseringsløsning, og dette vil bli lagt frem på
distriktskonferansen i februar.

Tore Kallekleiv
leder
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Saksbehandler:
Bente Holm

Regnskap 2015
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
07.02.2015

Saksnummer
007/16

Vedlegg:
Resultat og balanse for 2015
Revisjonsberetning 2015

Hovedstyrets innstilling:
Regnskap for 2015 godkjennes.

Tore Kallekleiv
leder
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NVK RESULTATREGNSKAP 2015
REGNSKAP 2015 Budsjett 2015
Medlemskontingent
Renteinntekter
Årboka
Valpeformidling
Annonser årboka
Frivillig bidrag årboka
Salg av rekvisita/premier
Sponsorinntekter
Jubileumsboka
Sum

Fuglehunden
Klubbens driftsutgifter
Årboka
Samarbeidsavgift FKF
Jubileumsboka
Jubileumsarrangement
Distriktskonferansen
Distriktstiltak
Kjøp av premier (netto)
Kjøp av salgsartikler
Avlsrådet
Jaktrådet
IT-utvikling
Beholdningsendring
Sum

RESULTAT

631098
6632

660 000,00
6 000,00

6900

10 000,00
12 000,00
15 000,00
10 000,00
10 000,00

1500
17453

663583

723 000,00

239045
94610

200 000,00
100 000,00
90 000,00
23 000,00

21645

87651
10000
12967

10 000,00
80 000,00
10 000,00

Avvik
-28 902,00
632,00
0,00
-3 100,00
-12 000,00
-13 500,00
7 453,00

632708
5923
28220
9300

0,00
-49 417,00

249920
937533

-39 045,00
5 390,00
90 000,00
1 355,00
0,00

214767
90523
50378
22035
281457
134679
4000
6875
27849
44012
67854
8000
952429

-14896

33039
55804
50204
4486
609451

721 000,00

-7 651,00
0,00
-12 967,00
0,00
39 961,00
-804,00
29 796,00
-4 486,00
101 549,00

54 132,00

2 000,00

-16 896,00

73 000,00
55 000,00
80 000,00

REGNSKAP 2014

11462
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NVK BALANSE 2015
Balanse pr. 30. November 2015

AKTIVA
Dnb
Høyrentekonto
Disposisjonsfond Fuglehunden
Beholdning premier
Beholdning salgsartikler
Periodiserte inntekter
Vorstehhundstatuetter
Utestående fordringer

2015

2014

201753
325872
8500
24077
13199

149532
319478
8500
14010
27752
10000
1300
952

1300

574701

531524

473452
41452
54132
574701

546420

PASSIVA
Formue pr. 30.11
Periodisert kostnader avlsseminar
Årets overskudd/underskudd

-14896
531524

Oslo 6.01.2016
Bente Holm
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Kommentarer til regnskapet.
Likviditet pr. 30.11.2015

527.629.-

Medlemskontingent
Medlemsmassen holder seg rimelig stabil
Årboka
Årboka 2013 kom ikke ut før i desember 2015
Kostnaden på boka blir ført på 2016

Beholdningsendring
i regnskapet viser det en utgift på kr. 4.486.- dette refererer seg til
forbruk av slagsartikler og premier
Klubbens driftutgifter
Her inngår poster som Rep.møte FKF,kontorhold,porto,
styremøter, bankgebyr og gaver.
Distriktskonferansen
Vanskelig å holde busjetter på DK da man aldri vet hvor mange
æresmedlemmer ,distriktsrepresentanter som deltar.
Trippelprøven
Nvk arrangerte prøven i år sammen med Norsk Derby arrangøren
prøven gikk i null.
Sponsormidler
Det er helt umulig å få inn sponsormidler, så vi har ikke budsjettert med dette i 2016
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REYI§'ONSBERETNING FOR 2OI5
Vi har revidert årsregnskapet til NVK for regnskapsåret 2015, som viser et
overckudd på kr.54.132.Arets resultat fremgår av ovemevnte resultatregnskap.
Arsregnskapet består av resultatregnskap,balanse og kommentiarer, dette er
avgitt av klubbens styre.

M har kontrollert at innestående på postgiro og bankkonti stemmer med regnskapet.
Regnskapet er ryddig og overciktligtørl.
Vi mener at regnskapet gir uttrykk br klubbens økonomiske stilling 30.'11.2015
q, fur resultatet i regnskapsåret.
Det kan reises spørsmål til styret vedr. årboka og om opplysningene i denne kan gjengis i andre
medier.

Oslo 6.1.2016

Bjøm Stang

Karl K. Moe
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Saksbehandler:
Øystein Eriksen

Endring av jaktprøvereglementet på Fuglehundtinget 2017
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
07.02.2016

Saksnummer
008/16

Vedlegg:

Hovedstyrets vurdering av forslaget:
Som det fremgår av forslaget fremmet NVK på fuglehundtinget i 2015 forslag om å nedsette
en komité som skal se på alle forhold rundt utøvelse av apport på våre fuglehundprøver.
Dette fordi vi ser viktigheten av at apport blir vektlagt i større grad enn i dag for alle våre
prøvegrener. Dette forslaget ble vedtatt og komiteen er nå etablert og arbeidet er påstartet.
Styret mener det nå er riktig av NVK å avvente komiteens innstilling før vi fremmer forslag
om endringer knyttet til apport på skogsfuglprøve. Hvis vi nå går inn og fremmer konkrete
forslag knyttet til apport på enkelte prøvegrener uten å samtidig kommentere de andre
prøvegrenene vil det fremstå som lite gjennomtenkt i forhold til det forslaget vi fremmet sist
og fikk gjennomslag for.
Minner også om at Styret har tatt arbeidet inn mot apportkomiteen i forslag til handlingsplan.
Her vil NVK ha fokus på apport knyttet til jaktprøver som helhet.
Styret støtter derfor ikke forslaget.

Hovedstyret innstilling:
Forslag til endring av jaktprøvereglementet på Fuglehundtinget 2017 avvises.

Tore Kallekleiv
leder

28

Saksutredning
NVK O/A har fremmet forslag til endring av jaktprøvereglementet på Fuglehundtinget 2017
med følgende begrunnelse:
«Årsmøtet i NVK OA vedtok følgende i saken fremmet av Ivar Bakken: «Årsmøtet gir styret i
NVK O/A fullmakt til å utarbeide forslag om å gjeninnføre apport uansett premiegrad på
skogsfuglprøver. Forslaget skal fremmes på NVKs RS 2016». Apportkravet foreslås
gjeninnført fra neste endring i jaktprøvereglement». I forslaget fra Ivar Bakken om å arbeide
for å innføre VK Skog som egen prøveform, gikk deler av forslaget å få apport som krav på
skogsfuglprøve igjen. Forslaget om å arbeide for ny prøveform-VK skog falt.
Til Fuglehundtinget 2015 fremmet NVK følgende forslag:
«FKF nedsetter en apportkomité (AKO) bestående av 3 personer der forslagsstiller får delta
med én person. AKO skal utrede ovennevnte saker og fremme forslag til FKF. Arbeidet skal
være ferdig slik at eventuelle endringer kan vedtas på Fuglehundtinget i 2017.»
FKF Styrets vurdering: Det er ingen tvil om at apport er en vesentlig og viktig del av
småviltjakten. Intet er vel mer tilfredstillende enn å oppleve at samarbeidet mellom hund og
jeger fungerer også etter skuddet. Argumentene om at gode apportører er viktige i vårt
samfunnsomdømme er valide. FKF styret er innforstått med at apportferdighetene for mange
fuglehunder har betydelig forbedringspotensiale. Det aller viktigste med å ha apportkrav i
regelverket, er å oppnå at det trenes på disse ferdighetene også. Apport-trening er en
glimrende aktiviseringsform for hunden i båndtvangstiden, og det er hevet over tvil at arbeid
med hunden her også bedrer samarbeidet og suksessraten i det øvrige arbeidet med
fuglehunden. Det er forskjellige oppfatninger i fuglehundmiljøet omkring apport og hvor høyt
dette skal prioriteres. Styret slutter seg til at vi har alt å vinne på belyse dette på bred front.
FKF styrets innstilling:» FKF nedsetter en apportkomite bestående av 3 personer som skal
utrede bredt alle forhold omkring apport for fuglehunder, og eventuelt fremme forslag til FKF
om regelendringer. Arbeidet skal være ferdig slik at eventuelle endringer kan vedtas på
Fuglehundtinget i 2017».
Det er FKFs styrets innstilling som ble vedtatt av Fuglehudtinget 2015.
NVK O/A ser at ordlyden i dette vedtaket er av en slik karakter at det ikke sikkert det skal
fremmes forslag til endring av jaktprøvereglementet i 2017 – forslaget sier eventuelt fremme
forslag om regelendringer. Hvilke eventuelle regelendringsforslag som fremsettes, kjenner vi
ikke per dags dato.
For NVK OA er det av betydning at apport igjen blir et krav i alle klasser på skogsfuglprøver.
Vi fremmer derfor forslag om dette, slik at dersom dette forslaget vedtas- så kan NVK
arbeide for dette forslaget, i tillegg til å påvirke komiteen som arbeider med apport generelt,
om få med apport på skog for alle premieringer.

Forslag til vedtak:
Endring i Regler for fuglehundprøver pkt 4.1.5:
For å oppnå 1. premie, 2. premie eller 3.premie skog kreves apport på skogsfuglprøver.»

29

Saksbehandler:
Britt Svendsen

Årboka
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
07.02.2016

Saksnummer
009/16

Vedlegg:

Hovedstyrets vurdering:
Årboka har vært og er et «arkiv» og et oppslagsverk for hva som har skjedd i NVK innenfor
ett år. Budsjettet for Årboka i 2013 var på kr. 50.000. Årboka for 2013 hadde en nettokostnad
på i underkant av kr 44.000.
I en tid hvor klubbens økonomi er stram støtter hovedstyret forslaget fra O/A. Imidlertid bør
ikke listen over innhold være uttømmende da det gir liten redaksjonell frihet til å endre
innhold ved behov.

Hovedstyrets innstilling:
Årboka skal kun presenteres i pdf-format på nettsiden. Årboka skal inneholde Hovedstyrets
årsberetning (godkjent av RS), Avlsrådets beretning og annen avlsmessig relevant
informasjon, hundenes prøvestarter herunder apportresultater og utstillingsresultater,
utmerkelser og championat. Videre er det av historisk verdi å presentere gjeldende lovverk,
vedtekter og instrukser. Listen over innhold er ikke uttømmende.

Tore Kallekleiv
leder
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Saksutredning
Årsmøtet i NVK O/A vedtok følgende:
«Årboka skal kun skal presenteres i pdf-format på nettsiden og med et annet innhold enn
dagens Årbok. Vi foreslår at Årboka skal inneholde Hovedstyrets Årsberetning, godkjent av
RS, Avlsrådets beretning og annen avlsmessig relevant informasjon, hundenes prøvestarter
herunder apportresultater og utstillingsresultater, utmerkelser og championat. Videre er det
av historisk verdi å presentere gjeldende lovverk, vedtekter og instrukser»
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Saksbehandler:
Britt Svendsen

Medlemsverving
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
07.02.2016

Saksnummer
010/16

Vedlegg:

Hovedstyrets vurdering:
Hovedstyret støtter forslaget.

Hovedstyrets innstilling:
RS oppnevner/ gir HS i oppdrag om å oppnevne et hurtig arbeidende utvalg som til
Landssamlingen 2016 presenterer en tiltakspakke for å bedre samarbeid med oppdretter og
dermed verve flere medlemmer til klubben. HS får ansvar med å iverksette disse tiltakene.

Tore Kallekleiv
leder
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Saksutredning
Saken er oversendt fra årsmøtet i O/A:
«Årsmøtet i NVK OA vedtok følgende:

Forslag til vedtak:
RS oppnevner/ gir HS i oppdrag om å oppnevne et hurtig arbeidende utvalg som til
Landssamlingen 2016 presenterer en tiltakspakke for å bedre samarbeid med oppdretter og
dermed verve flere medlemmer til klubben. HS får ansvar med å iverksette disse tiltakene.»
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Saksbehandler:
Britt Svendsen

Camp Villmark og tilsvarende arrangement
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
07.02.2016

Saksnummer
011/16

Vedlegg:

Hovedstyrets vurdering:
Hovedstyret (HS) synes det er veldig positivt at distriktene legger ned betydelig
dugnadinnsats i arrangementer som er positive ifht å profilere vorstehrasene og bidra til
medlemsverving/rekruttering av nye medlemmer.
Imidlertid er den økonomiske situasjonen i klubben vanskelig og handlingsrommet er mindre.
HS vil derfor ikke støtte forslaget fra O/A, men der distriktene ikke har råd til å delta kan
distriktet søke om midler fra HS.

Hovedstyrets innstilling:
1. Forslaget fra O/A avvises.
2. Dersom et distrikt ikke har råd til å delta på Camp Villmark eller tilsvarende arrangement,
kan distriktet søke om midler fra HS.

Tore Kallekleiv
leder
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Saksutredning
Saken er oversendt fra årsmøtet i O/A med følgende bakgrunn og forslag til vedtak:
«I fjor (2015) fikk ikke O/A overført midler til å arrangere Camp Villmark. Ei heller de andre
distriktene mottok økonomisk støtte for profilering av våre raser på større arrangement som
for eksempel Camp Villmark.
Ettersom dette er et profileringstiltak av alle hunder i gruppe 7, synes O/A det er viktig for
NVK at vorstehhundrasene blir vist frem her. Det trass en eventuell medlemsverving ikke
nødvendigvis genererer medlemmer til O/A. Slik Camp Villmark er lagt opp vil det være
påfallende om NVK ikke var synlig med sine tre raser på dette arrangementet.
NVK har ikke hatt noen tilbud i fht medlemsverving via en slik messe. Vi klarte i år (2015) å
få 6 nye medlemmer. NESK, som sponset nye medlemmer med halv kontingent, fikk 30 nye
medlemmer. Det er ikke sikkert samme tiltak ville hatt noe å si for våre raser, men O/A mener
rasepresentasjon er en vesentlig sentralt anliggende oppgave og ikke at det enkelte distrikt
både økonomisk og arbeidsmessig skal ta hele denne arbeidsoppgaven.
Camp Villmark vil i 2016 ha en annen utforming enn årets Camp Villmark. O/A stiller med
medlemmer som tar et stort ansvar og oppdrag på vegne av NVK. Styret i O/A mener fortsatt
dette er et tiltak som NVK sentralt må gi økonomisk bidrag til.
Vi fremmer derfor forslag om at NVK overfører midler til de ulike distriktene som har slike
større arrangement, hvor profileringen av rasene er hensikten med deltagelsen.

Forslag til vedtak:
HS overfører midler til aktiviteter etter søknad fra de ulike distriktene som for eksempel Camp
Villmark, Jakt & fiske dagene på Elverum osv. Hvert distrikt kan årlig søke om støtte til
medgåtte utgifter.»

35

Saksbehandler:
Marius Kjønsberg

Endring av tildelingskriterier for avls- og oppdretterpris for langhår
vorsteh (LV)
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
07.02.2016

Saksnummer
012/16

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Hovedstyret gis mandat til å utarbeide nye tildelingskriterier for avls- og oppdretterpris for
Langhår Vorsteh. Disse skal bekjentgjøres i god tid før neste RS slik at aktuelle kandidater
har mulighet for tildeling på RS 2017.

Tore Kallekleiv
leder
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Saksutredning
Med bakgrunn i dagens regelverk og antall hunder (langhår vorsteh) som oppnår tilstrekkelig
premiering så er det liten mulighet for å oppnå utmerkelser som avls- og oppdretterpris i NVK
uten en dramatisk endring i rasen. Allikevel har rasen ivrige oppdrettere som gjør stor innsats
for rasen, men som med dagens kriterier vanskelig vil kunne oppnå disse prisene.
Hovedstyret (HS) foreslår derfor at det gis et mandat til utarbeiding av nye tildelingskriterier
for langhår vorsteh til avls- og oppdretterpris som ferdigstilles i god tid før RS i 2017.
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Saksbehandler:
Tore Kallekleiv

Visjonsplakat for NVK
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
07.02.2016

Saksnummer
013/16

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Representantskapet (RS) vedtar at vedlagte visjonsplakat skal gjelde for NVK. RS anmoder
alle klubbens medlemmer til å etterleve visjonsplakaten.

Tore Kallekleiv
leder
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Saksutredning
Hovedstyret fikk i oppdrag å utforme et forslag til visjonsplakat for NVK på forrige DK. En
komite ble oppnevnt og denne har bestått av: Trude Giverhaug, Sissel Marthinsen, Øystein
Eriksen, Signe K Hotvedt ogTore Kallekleiv.
Det er kommet en rekke gode innspill fra grupper og enkeltpersoner i NVK. Komiteen har på
grunnlag av disse innspill kommet fram til vedlagte visjonsplakat.
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Visjonsplakat for NVK
Målet er at vorsteher skal være blant eliten av fuglehunder i Norge og den
foretrukne jakthund for den allsidige småviltjeger.

Våre verdier:
Raus og inkluderende




Et sosialt og faglig fellesskap
Et miljø preget av trygghet, tillit og trivsel
Har fokus på det positive

Ærlighet




En åpen og redelig organisasjon
Ryddighet i alle prosesser
Løser uenighet på en åpen og ærlig måte

Respekt og lojalitet




Toleranse og respekt for andres meninger og valg
Respekterer demokratisk fattede beslutninger
Er gode ambassadører for klubben og rasen

Framtidsrettet




Står sammen om felles mål
Vilje til å dele erfaring og kunnskap
Ledende på kunnskapsbasert avlsarbeid

Vorsteh krydrer livet!
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Saksbehandler:
Signe K. Hotvedt

Ny nettside for NVK
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
07.02.2016

Saksnummer
014/16

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Hovedstyret får fullmakt til å finne en ny nettløsning for NVK basert på signaler som er
fremkommet på DK/RS 2016.

Tore Kallekleiv
leder
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Saksutredning

NVK må ha en ny nettløsning innen utgangen av 2016. Årsaken er at Scootr legger ned Tag
Studio-løsningen som NVK har benyttet siden 2010. Dermed må klubben finne en ny
publiseringsløsning i løpet av året.
Det er to hovedalternativer:
1. Vi kan bestille en ny nettside av et firma som tilbyr en publiseringsløsning og drift i
ett. Dette er en løsning omtrent tilsvarende den vi har hatt med Scootr/Tag.
2. Vi kan sette opp vår egen nettside med på en publiseringsløsning basert på åpen
kildekode, for eksempel Joomla eller Wordpress, og drifte denne via et webhotell.
Begge løsninger vil kunne gi oss en profesjonelt utseende side og meget god oppetid.
Kostnaden vil variere med hvor ambisiøs løsning vi legger oss på. Løsning 1 vil høyst
sannsynlig koste det mangedobbelte av løsning 2, som til gjengjeld fordrer noe større ITkunnskap i klubben og noe mer innsats underveis. Løsning 2 vil ha lavere driftskostnader.
Implementering av ny løsning foretas senest mulig på året (4. kvartal), slik at minst halve
kostnaden kan tas på 2017-budsjettet.
Kostnaden ved NVC er ikke klar. I NVC melder medlemmene kontinuerlig inn sine resultater
på jakt- og apportprøver. Disse resultatene danner grunnlaget for kåringen av årets hunder i
NVC. Årlig kostnad for denne tjenesten kartlegges før beslutning om videre drift tas.
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Saksbehandler:
Tore Kallekleiv

Handlingsplan for NVK 2016
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
07.02.2016

Saksnummer
015/16

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Handlingsplan for 2016 godkjennes.

Tore Kallekleiv
leder
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Saksutredning
Hovedstyret fremmer følgende forslag til handlingsplan for NVK i 2016:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delta aktivt i den vedtatte prosessen med en full gjennomgang av praktisering av
apport på prøver for stående fuglehunder.
Ny nettløsning for NVK i 2016.
Implementere NVK´s Visjonsplakat.
Ferdigstille Rasekompendier.
Planlegge og gjennomføre eksteriørdommerkonferanse i 2017.
Medlemsverving.
Arbeide for økt aktivitet i Agder distriktet.
Jobbe aktivt for å skaffe nye sponsorer.
Utvikling av instruktørprogram/instruktørutdanning
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Saksbehandler:
Bente Holm

Budsjett 2016
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
07.02.2016

Saksnummer
016/16

Vedlegg:
Budsjett 2016

Hovedstyrets innstilling:
Budsjett for 2016 godkjennes.

Tore Kallekleiv
leder
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Saksutredning
Se vedlagte budsjett for 2016. Budsjettet presenteres i møtet.
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BUDSJETT 2016

Styret:
Medlemskontingent
SalgsartiklerI/premier
Renteinntekter

BUDSJETT 2016

FORELØPIG
RESULTAT OKT 2015

BUDSJETT 2015

645000
10000
6500

631098
14503
6631

660000
10000
6000

Jaktråd

10000

Sponsorinntekter

Avlsråd:

Valpeformidling

Årboka
Annonser årboka og
frivillig bidrag

Jubileumsbok:

10000

6900

10000

6300
3000

100

12000
15000

1400

Salg

Sum

680800

660632

723000

Fuglehunden
Klubbens driftsutgifter
Årboka 2013
Avgift FKF
Distriktskonferansen
Avlsrådet
Distriktstiltak
IT-utvikling
Jubileumsarrangement
Kjøp Salgsvarer/premier
Beholdningsendring
Jaktrådet:

240000
100000
44106
23000
80000
60000
10000
65000

239045
98496

200000
100000
90000
23000
80000
73000
10000
80000
10000

Vandrepremier
Nordisk landskamp
NM-lag Lavland/høyfjell/vinter
VM deltagelse

Sum

RESULTAT

21645
88094
33039
10000
50204
12967

*
*
*
*
*

57000

54236

55000

679106

607726

721000

1694

48906

2000
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Saksbehandler:
Britt Svendsen

Kontingent 2017
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
07.02.2016

Saksnummer
017/16

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Kontingent for 2017 settes til kr. 490.

Tore Kallekleiv
leder
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Saksutredning
Medlemskontingenten i NVK har stått uendret i noen år.
Hovedstyret forslår at den økes fra kr 475 til kr 490 i 2017.
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Saksbehandler:
Tore Kallekleiv

Æresmedlemskap i Norsk Vorstehhundklubb
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
07.02.2016

Saksnummer
018/16

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Kai-Rune Johannessen utnevnes til Æresmedlem i NVK.

Tore Kallekleiv
leder
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Saksutredning
Æresbevisningene i klubben henger høyt og skal gjøre det. Med ujevne mellomrom kommer
det opp verdige kandidater til et Æresmedlemskap.
Hovedstyret vil med dette innstille Kai-Rune Johannessen som æresmedlem i NVK.

Begrunnelse:
Kandidaten er en person som gjennom 30 år har utført uegennyttig arbeid for NVK og
vorstehhundrasene. Han har vært en særdeles god representant for klubben med sine
personlige og faglige egenskaper. Blid, entusiastisk, ryddig og positiv i møte med personer
han møter i fuglehundsporten. Kai-Rune har i mange år ført sine LV og SV til høye premier
på fuglehundprøver og utstilling siden tidlig på åttitallet. Han har vunnet premier i alle klasser
og til tider hatt 3 hunder kvalifisert for VK samtidig.
Hans faglige innsikt og tyngde er i betydelig grad brukt til beste for avl, raseutvikling og NVK.
Mye av det tidkrevende arbeid han har lagt ned, og fortsatt utfører, er sjelden synlig for våre
medlemmer. Mye av arbeidet skjer pr mail og telefon rettet direkte til brukerne. Tjenestene
utføres på fritiden. Ferier er ikke spart.
Med stort engasjement fronter personen med stor faglig innsikt og tyngde standpunkter på
vegne av klubb og rase. Med gjennomført profesjonell holdning redegjør han saklig og
engasjert med særs gode faglige vurderinger for saker om avl. Det ligger i sakens natur at
rådgivning og veiledning i avl av hund er vanskelig. Vervet han har skjøttet, gjennom så
mange år, innebærer mange muligheter for ubehag. Kai-Rune har stått støtt i storm og alltid
beholdt sin faglige integritet. Han har vært sterkt delaktig i utviklingen av avlsarbeidet i NVK,
og flere fuglehundklubber har dradd stor nytte av den “motorvei” Kai-Rune har ryddet.
Denne hederspersonen har over mange “hundegenerasjoner” jobbet iherdig og representert
NVK på en særdeles fremragende måte.
Hovedstyret innstiller derfor Kai-Rune Johannessen til Æresmedlemskap i NVK.
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Saksbehandler:
Valgkomiteen

Valg
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
07.02.2016

Saksnummer
019/16

Vedlegg:
Valgkomiteens innstilling til HS NVK
Valgkomiteens innstilling:
Anders Simensrud
Øystein Eriksen
Harriet Wiggen
Geir Henning Strøm
Gunnar Gundersen
Signe Karin Hotvedt
Morten Sørensen
Bjørn Stang
Valgkomite
Tore Kallekleiv
Jorun Hasselberg

1 år
1 år
2 år
2 år
2 år
1 år
2 år
1 år
3 år
3 år
1 år

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Revisor
Vararevisor
Valgkomite
Vara valgkomite

Torgeir Dahl
leder
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Saksutredning
Lover for Norsk Vorstehhund Klubb § 3-4, i) regulerer valg:
«
….
i) velge:
- leder for 1 år.
- nestleder for 1 år
- avlsrådsleder for 2 år
- 4 hovedstyremedlemmer for 2 år
- 1 varamedlem for 1 år
- revisor for 2 år og vararevisor for 1 år
- valgkomite består av leder, 2 medlemmer og vararepresentant for 1 år. Medlemmene
velges for 3 år av gangen slik at kun en er på valg samtidig. Leder er den som er på valg.
Ved valg av hovedstyremedlemmer skal det ved stemmelikhet foretas omvalg.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i NVK.
- Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter ”Lov om
dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i NVK.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag
til saker på dagsorden kan fremsettes under RS, også ved valg.
- Oppretter RS ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til
ledige tillitsverv, kan RS i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv
uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.»

Se for øvrig valgkomiteens innstilling ifht foreslåtte kandidater og innstilling.
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Valgkomiteens innstilling til NVKs representantskapsmøte 2016.
Styret og andre tillitsvalgte har i 2015/16 hatt følgende sammensetning og funksjonstid:
Funksjon og tid
Leder 1 år
Nestleder 1 år
Leder avlsråd 2 år
Styremedlem 1 år
Styremedlem 2 år
Styremedlem 2 år
Styremedlem 2 år
Varamedlem 1 år
Revisor 2 år
Vararevisor 1 år
Valgkomite 3 år
Valgkomite 3 år
Valgkomite 3 år
Varavalgkomite 1 år
Varavalgkomite 1år

Navn
Tore Kallekleiv
Øystein Eriksen
Kai Rune Johannessen
Knut Esbjørnsen
Rune Fossum
Harriet Wiggen
Marius Kjønsberg
Signe Karin Hotvedt
Karl K Moe
Bjørn Stang
Torgeir Dahl
Pål Andersen
Ola Øie
Jorunn Hasselberg
Arild W. Hansen

Valgt første gang
2014 som leder
2011 som styremedlem
2010 som leder av avlsråd
2015 som styremedlem
2012 som styremedlem
2012 som styremedlem
2014 som styremedlem
2015 som varamedlem

2007 som leder NVK
2014 som nestleder NVK

på valg
på valg
ikke på valg
på valg
på valg
på valg
ikke på valg
på valg
på valg
på valg
på valg
ikke på valg
ikke på valg
på valg
på valg

Valgkomiteen sendte et skriv til samtlige distrikter og medlemmer som ble distribuert på nett og ba om
forslag på kandidater. Valgkomiteen har forespurt styremedlemmer på valg om de tar gjenvalg.
Følgende kandidater tar gjenvalg, eller er foreslått som kandidater til styret med aksept for å tiltre og
med tilsendt CV:
Navn
Anders Simensrud
Signe Karin Hotvedt
Gunnar Gundersen
Anne Grete Langeland
Øystein Eriksen
Harriet Wiggen
Geir Henning Strøm
Morten Sørensen
Bjørn Stang
Jorunn Hasselberg
Arild W. Hansen

Funksjon
styreleder
styremedlem
styremedlem
varamedlem
sittende nestleder
sittende styremedlem
styremedlem
revisor
sittende vararevisor
sittende varavalgkomite
sittende varavalgkomite

Foreslått av
NVK Buskerud v styre
NVK Buskerud v styre, tar gjenvalg
NVK OA v styre
NVK Hordaland v styre
tar gjenvalg
tar gjenvalg
valgkomite
valgkomite
tar gjenvalg
tar gjenvalg
tar gjenvalg

Valgkomiteen ønsker med dette og komme med betraktninger rundt distriktenes engasjement rundt
valg til NVK`s tillitsvalgte. Vi ser en positiv fremgang på engasjement ute blant distriktene på å
fremme kandidater til årets valg. Valgkomiteen har jobbet aktivt med egne forslag og på anmodning
og innspill. NVK og distriktene må jobbe med rekrutering inn til HS. Valgkomiteen ønsker RS`t skal
reflektere over hvordan de ønsker medlemmer til HS skal gro frem i vår klubb fremtidig
Komiteen har konferert pr. tlf. og mail, og fremmer følgende innstilling:
Anders Simensrud
Øystein Eriksen
Harriet Wiggen

1 år
1 år
2 år

Leder
Nestleder
Styremedlem

Enstemmig innstilling
Enstemmig innstilling
Enstemmig innstilling
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Geir Henning Strøm
Gunnar Gundersen
Signe Karin Hotvedt
Morten Sørensen
Bjørn Stang
Valgkomite
Tore Kallekleiv
Jorun Hasselberg

2 år
2 år
1 år
2 år
1 år
3 år
3 år
1 år

Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Revisor
Vararevisor
Valgkomite
Vara valgkomite

Enstemmig innstilling
Enstemmig innstilling
Enstemmig innstilling
Enstemmig innstilling
Enstemmig innstilling
Enstemmig innstilling
Enstemmig innstilling
Enstemmig innstilling

Valgkomite reduserer antall vara i valgkomite til 1. som er iht NVK lover.

Mvh valgkomiteen NVK ved

Leder: Torgeir Dahl

Medlem: Pål Andersen

Medlem: Ola Øie
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