Distriktskonferanse NVK 12.02.2011 Malungen
Velkommen ved Pål og praktisk informasjon ved Unn.
Veldig positivt at så mange kunne møte på denne samlingen; flere distrikter møter med flere representanter.
Fin anledning til å bli kjent. Spørsmål om distriktskonferansen kan, på tross av våre vedtekter, kan godkjenne/
avslå innvilging av æresmedlemskap. Dette ble innvilget ved akklamasjon.
Orientering fra Bente H vedr salgsartikler. Alle kan sende Bente en mail og får oppgitt kontonummer av Bente
H for overføring av penger.
Webshop klar fra mandag 14.02.11 Alle kan kjøpe her.
Tor Frigård valgt som ordstyrer. Bente Øfjord valg som referent.
Kort presentasjonsrunde.
Til stede : Eirik Telje, Rune Brenna, Kai Rune Johannessen, Magne Brynjulfsen, Magne Myrvoll, Karl Moe,
Inger Garås, Jorunn Hasselberg, Knut Andreassen, Gunnar Klingwall, Børge Follesøy, Terje Tørnblom, Rune
Nedrebø, Geir Henning Strøm, Arne Eliassen, Jo Kristoffer Hansen, Ellen Marie Imshaug, Bjørg Waage,
Kjetil Kristiansen, Tore Bjørndal, Geir Sve, Marie Houge, Harriet Wiggen, Åse Irene Furuheim, Britt
Svendsen, Kåre Gundersen, Sissel Martinsen, Ståle Garborg, Pål Andersen, Bente Holm, Unn Johannessen,
Anders Simensrud, Trond Leganger, Kjell Larssen, Robert Brenden, Tor Frigård og Bente Øfjord.
Æresmedlem Bjørn Stang kom etter lunsj og overvar siste del av møtet.
I Forslag til Representantskapsmøtet – saker til diskusjon
1) NVK O/A: Løpske tisper; refusjon av startkontingent. Diskusjon rundt de ulike alternativene. C blir
diskutert som mest hensiktsmessig, samtidig som det er det forslaget kan gi størst utfordringer. Det er
fullt og helt basert på tillit. Samtidig bør frist for å trekke tispe utvides til 24 timer. Noen distrikt synes
alternativ B er det beste alternativet. NVK O/A oppfordres til å spisse forslaget sitt til i morgen.
Hovedmålet for forslaget er en endring i NKKs regler for jaktprøver.
2) NVK O/A - Påmeldingsavgift /skogsfuglprøver. Meningen med å arrangere prøver, kan ikke alltid være
å gå i pluss. Aksepterer ikke at en prøveform skal være dyrere enn andre prøver av arrangørens
økonomiske hensyn. Andre innspill er at flere distrikt ikke lenger vil arrangere skogsfuglprøver/
fullkombinert prøver siden det år etter år går med underskudd. Vi skal ha en allsidig hund; viktig aspekt
at ulike prøveformer arrangeres. Virker som om forsamlingens flertall støtter forslaget som gåt på økt
start kontingent.
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3) NVK Vestfold/Telemark – Endring av regelverk NVC cup .Forslaget går ut på at dagens regelverk ikke
tilstrekkelig ivaretar Vorstehhundens ”allround” egenskaper. Begrunnelse fra hovedstyrets flertall
hvorfor de mener dagens regelverk ivaretar dette. Hovedstyret støtter del 4 i forslaget; legger altså inn
utstillingspremiering. Allround skal ha inn apport er klare signaler fra salen. Når det gjelder
utstilingspremiering holder det med en premie i ”livet”. Finnmark støtter hovedstyrets forslag med
begrunnelse i Norges langstrakthet; Finnmark er i utstrekning like stort som Danmark. Finnmark har en
skogsfuglprøve, ingen lavlandsprøver. Kan være hensiktsmessig med et tak på antall poeng fra
apportprøver. At VK hunder/AK hunder på skog, må apportere på prøver, er langt fra tilstrekkelig i
denne sammenheng.
Et aspekt ved NVC er at det datatekniske er komplisert og til dels kostbart å endre.
4) Forslag fra jaktrådet- ikke doble NVC poeng ved NM- lag. Forslaget går ut på å begrense de doble
NVC poengene, men lagpoengene består. O/A, Hedemark, Østfold, Buskerud og Agder støtter
jaktrådet
5) Forslag til Handlingsplan 2011
•

Ferdigstille jubileumsboken 2010 – alle oppfordres til å følge frister oppgitt av Kjell

•

Videreutvikle og ferdigstille nettsidene

•

Oppfølging av avlsplan for 2010 – 2019

•

Årbok 2010 skal gis utgis; hatt et historisk begrunnet etterslep her

•

Gjennomgang av vedtekter for NVK

•

Oppdretter og avlspris – nytt av året

6) Kontingent, 2011 - holdes uforandret
II – Årsberetning for Avlsrådet 2010
Kai Rune Johannesen Leder, Rune Brenna og Eirik Telje; strihår, Siw Øye og Svein Enes ; korthår, Mette
Ulvestad og Odd – Harald Slettebø (sluttet i oktober 2010); langhår . Behandlet ca 60 søknader, vært
tilstede i ulike distrikter på medlemsmøter ol, på jubileumsutstiling, deltok på O/As DM, Lavland( største
Vorstehhundjaktlige samling i Norge). Kan se ut som om markedet balanserer på etterspørselsgrensen.
Trass dette en liten økning i antall valper og dermed i medlemsmasse. Takker Ståle for god oppfølging og
hjelp vedr IT.
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•

Haleamputerte hunder; en utfordring. Ser ut til at det kan komme en liten løsning når det gjelder
tillatelse til å stille på jaktprøver/utstillinger her vis a vis Mattilsynet via NKK.

•

Indeksbasert avl

•

Parringshenvendelser; følger oppsatte rammer og regler. Kan virke strikt; og det kan oppleves
urimelig. I grensetilfeller brukes både hodet og skjønn

•

Avlsrådet vil ha tilbakemelding når parring er gjennomført, når tisper går tomme, når valpene
kommer, antall valper (dette kan sikres med en informasjon fra Avlsrådet til tispeeier når parring blir
godkjent. Kan gjøres per mail). God kompetanse og oversikt fra raserepresentantene. Kai – Rune
vil initiere en mer regelmessig kontaktform internt, samt gjennomføre et fysisk møte per år.

Spørsmål om indekser. Hvordan settes indeksen? Alle hunder har, men indeksene listes først etter tre
prøvestarter. Avvik mellom NKKs HD indekser og NVKs HD indekser. Informasjon om dette skal legges ut på
nett. Møtereferat skal legges ut på nett. Kan indeksene rettes opp hyppigere? Potensialet for å gjøre dette. Ser
ut til at to ganger per år blir malen. Det er dobbelt så ofte som nå. Kriterier for ”andre parringer” bør legges ut
på nettsiden. Viktig at NKKs regler for parring legges tilgjengelig for våre medlemmer med lenke for eksempel
på våre nettsider. Hvordan takle godkjente parringshunder når indeksene for hunden reguleres ned og
utenlandsk parringspartner velges? Det vil ved innføring av nye regler alltid være slik at det er ting man ikke
har tenkt på. Når en går ut av landet for valg av hund, så vil det ved en parringsvurdering på den utenlandske
hunden, gis en indeks som tilsier en gjennomsnittshund. Kan skje at hunder med gode prøveresultater ikke
får godkjente indekser, fordi verken foreldre, søsken, halvsøsken er registrert med indekser. Når indekser gis,
vil det bli subjektivt når en ikke kjenner alle data/opplysninger rundt hunden. Hvordan finne usikkerheten for
indeksen for fremtiden diskuteres fortsatt. Engelsksetterklubben bruker en egen indeks for hunden. Problemet
her er at denne indeksen sier like mye om fører som hund. Våre indekser sier noe om hunden og slektningene
dens. Altså den reelle avlsverdien. Dette er viktig. Høy arvbarhet er 0,2 – 0,3. Omvendt betyr det at 70 % er
avhengig av fører.
Strihår: Middels aktivitet i 2010 første halvår. Svært høy aktivitet mot slutten av året.
•

Avtalte parringer

•

Frarådte parringer; oftest godtatt, finner annen hannhund; enkelte uenige i avlsrådet og parrer
likevel; enkelte tar kontakt med avlsråd etter parring (ingen i 2010); matador avl(ingen matadorer
benyttet i 2010)

Har funnet aktuell og kvalifisert hannhund for alle som har henvendt seg. Hannhunder anbefalt både fra
Norge, Sverige og Danmark. Avlsindeksene mye brukt; både av oppdrettere og hannhundeiere/valpekjøpere.
Svarrespons; viktig at forespørsel kommer i god tid før aktuell parring. Sene henvendelser vanskeliggjør
arbeidet.
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Registreringer; har oppdaget at en har registrert feil i tidligere år. Ulike måter å gå inn på dogweb. Har brukt
headingen ”Statistikker”. Dette antallet stemmer ikke med oppdateringer. Vær obs her. Riktig tall for 2010 er
199 nyregistrerte strihår. Nærmer oss korthår nå. 38 kull, 10 importer (8 svenske, en dansk og en finsk).
Generelt få henvendelser fra valpekjøpere til avlsrådet. Valpekjøp går stort sett via nettsidene. Varierende
etterspørsel. Noen kull raskt solgt, noen sitter igjen med valper.
Fortsatt sterkt ønske om at flere røntger for HD. Oppfordrer oppdrettere til å ta HD depositum. vW; tre kjente
bærere i Norge. Testprosjekt gjennomført i 2009. Har nå full kontroll. Rase med gjennomgående godt gemytt.
Arbeider fortsatt med dette. Tatt ut en hund av listen pga dårlig gemytt. Par tre hannhunder avlivet på grunn av
dårlig gemytt; aggressivitet og nervøsitet. Ønsker hunder med god pels, tannfeil fri; viktig at dommere følger
FCI standarden. Høyde må måles. Avlsrådet søker å benytte hunder med god pels, fa linjer uten
diskvalifiserende feil. Strihåren skal være en god allroundhund. Den skal apportere hva som helst og være i
stand til å vinne så vel skogsfuglprøver som store høyfjellsprøver. Den skal ha godt gemytt, eksteriør og god
helse. Generelt har vi en sunn, god rase og vi arbeider for å videreføre dette.
Langhårvorsteh 2010
Totalt tre kull + 2 importer. To godkjente kull i Norge og et ikke – godkjent kull. Hannhunden var over
matadorgrensen. LV hadde 48 starter i 2010. 15 ulike hunder vist på prøve. 11 premieringer; 22 % premiering.
9 stk 2 UK/AK 0g 2 3 UK/AK. 12 hunder HD røntget; 10 A, 1 C og 1 D. Gode kontakter i Tyskland og søker
etter gode hannhunder der for bruk i Norge. Funnet en ny hannhund i Nederland. Lav aktivitet i Sverige. Har
DNA testet to tisper for bærere av gul pelsfarge etter krav fra Nederland(hannhund eier stilte dette som
betingelse for parring). Bruk av indeks for godkjenning av LV innført på like linje som for SV og KV.
Korthår 2010
Dessverre var ikke rasekontaktene for KV tilstede på årets Distriktskonferanse.
Ca 50 henvendelser behandlet; noe reduksjon fra tidligere år. Noen hunder oppfyller funksjonskrav, men er
ikke HD – røntget. Noen henvendelser fra Sverige og en fra Finnland (omtrent som tidligere år). Oppdrettere
tar vanligvis kontakt i god tid. 8 parringer; 6 utenlandske hannhunder brukt. Totalt sett brukbar spredning. Hva
styrer valg av hannhund?
248 valper registrert 2010 (kan være feil), 38 kull. 8 etter utenlandske hannhunder. 41 registrerte hunder
mindre enn i 2009. Kullstørrelse 5,3 gjennomsnitt. Liten kullstørrelse nedgang siden 2009. Gemytt og Atferd.
Generelt inntrykk – jevnt over bra. Tendenser til mykt gemytt; forsiktig fuglebehandling/dressur; Epidermolysis
Bullosa Junctionelle; EBJ er en arvelig bindevevssykdom med blemmer i huden. Samme arvegang som vW.
Finnes en del hunder med fransk/Italiensk slektskap; skal forsøke å få midler fra NKK for å gjennomføre
tilsvarende testing som ved vW. 102 hunder HD-røntget. Siste 10 års gjennomsnitt for HD, 93,4 % fri.
Helhetsinntrykk god helse.
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III - Jaktrådet
NVC samlet består av
•

UK Klasse

•

AK Klasse

•

VK Klasse

Historien fra oppstart i 2006: Hvem vinner? Er det bare høyfjellshunder? NVC fanger allround hunden slik
reglene er per i dag. Resultater og registreringer øker for hvert år. Hjelp og tips alle til å melde inn resultatene
sine. Hvor mange distrikt presenterer NVC resultater på sine sider?
Forskjeller på NVC og NVK
•

Ingen begrensinger i NVC; legg inn alle resultater. Alle premier per prøvegren teller.

•

I NVK; historisk regelverk. Ved kåring av Årets vorstehhund i NVK er det Championatpoeng som
beregnes – for Årets Allround og for Årets Unghund vil det si begrensing på antall starter per gren.
Fem beste teller per gren + høystatusløp

Viktig å stimulere til å arbeide frem gode avlshannhunder. Kjempemarked for tisper. Utfordringer når det
gjelder hannhunder. Terje Tørnblom poengterte at oppdrettere kunne orientere kjøpere som bare skal ha èn
hund, at å ha hannhund kan være veldig praktisk.
IV -IT
Enormt arbeid bak sidene våre. Stor motor. Tag er svært imøtekommende og raske med oppdateringer. Ståle
har lagt ned en svært stor jobb med vorsteh.no; fått telefoner fra frustrerte medlemmer som ikke finner
hundene sine på nettsiden. Som oftest er det brukerfeil som er årsak. Det bør være flere som er ansvarlig for
debattforum. Her har det vært tekniske feil. Men det mangler også folk til å gjøre jobben. Må videreutvikles.
Kan være lurt å tenke på å benytte andre, allerede eksisterende forum? Spør om å få for eksempel egen
plattform på hunden.no eller fuglehunden.no
Det kan være smart å legge ned eget forum for en periode.
•

Salgsartikler legges ut; nettfunksjon opprettet fra 14.02.11

Skikkelig mappestruktur viktig. Vil gjøre det mye enklere med et billedarkiv her. Hvordan lage en god struktur
her, er en utfordring. Det vil kreve en opprydding. Bilder ble lagt ut før ”skjelettet” på sidene var på plass. Når
det gjelder mailadresser så har vi et domene. Vi har også en egen mailboks i NKK. Hvert distrikt kan godt få
egen mail adresse.
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Hva med en felles kalender? Det vil bli implementert ganske raskt. Pris er innhentet og akseptert.
V- Årbok
Kommer ut som vanlig. Skal i 2010 legge inn årsmeldingene fra de ulike distriktene. Alle DKene må sende inn
sine årsmeldinger i Word til Trond. Vil også ha inn valgresultatene.
Frist for innsending 01.03.11 !!!!!!!!!
VI -Sponsor
I perioden var det Øystein Dahl som skulle arbeide med dette. Øystein er nå i Afganistan. Ser ut til at vi får til
en ny avtale med AgriPet, Alu- Consult og Jakt. Sponsorene skal fremover være mer i direkte kontakt med
jaktrådet i klubben. Det er vanskelig å få penger inn. Ikke så stort fokus på effekter. Fuglehundredaktøren,
webredaktøren får lønn. Årbok-redaktør får provisjon av annonseinntekter til årboken. Distriktene kan ta
direkte kontakt med sponsorer, med unntak av AgriPet. Denne avtalen er ikke helt i havn ennå. Oppfordrer alle
distrikter til å skaffe helsides/halvsides annonser for hhv kr. 1500,- /750,- Er det behov for årboken fremover?
Hvordan vet man at det er et stort ønske om fortsatt utgivelse? Vurdere en brukerundersøkelse?
VII -Eventuelt
NVK O/A – forslag ved trekking fra prøver hvor l viltavgift er betalt. Klubben oppfordres til å kjøre samme
opplegg over hele landet. Vanlig praksis er at du får igjen 80 % av startkontingent; og full refusjon av viltavgift?
Ulik praksis i landet. Dette gjøres fra nå av i hele landet(egne ordninger for f.eks Troms som har felles pris og
alle får vilt er OK. Her refunderes også hele beløpet hvis en pga skade/sykdom/løpetid må trekke hunden sin.
Muntlig informasjon er her tilstrekkelig)
Avlsrådet ved Rune; forslag vedr. nye vedtekter for FKF; skal se på nye lover/vedtekter for å danne et eget
forbund. Kan styre redegjøre for dette? FKF har verken hatt formell eller reell makt vis a vis NKK. Mandatet til
FKF har vært en stemme fra gruppe 7. Trine Melheim, Harald Bruflot og Dag (Gordonsetter) har på vegne av
FKF utarbeidet et lovforslag. De fleste fuglehundklubbene er usikker i forhold til å avgi sin egen innflytelse til
FKF. Distriktsklubbene er allerede direkte linket opp mot FKF. Rasehundklubbene har og skal fortsatt ha det
kynologiske ansvaret for sine raser. Når det gjelder Jaktchampionatregler har NVK stått i mot dreining vi mener
ikke ivaretar våre raser best og mest hensiktsmessig.
Savner i tilbakemeldingen fra NVK at Norsk Vorstehhundklubb er meget fornøyd med det sporet vi nå er på!
Det hele dreier seg om å posisjonere seg i forhold til maktposisjon i NKK. Gjennom FKF vil vi kunne være en
betydelig maktfaktor. Problemstillingen er i følge Bjørn Stang kjent gjennom de siste 50 år og vel så det.
Maktposisjoneringen er det viktigste; det er jegernes og jakthundenes interesser det står om. Det er samlingen
av jakthundeiere som blir en målsetning her. Innspill om styret kan være snill å ”kna” saken på en slik måte at
pros et cons fremkommer tydelig når saken oversendes distriktene for uttalelse.
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Makt er vi for; men makten må også gi oss visse rettigheter. Det må vi sikre oss. Særlig når det gjelder det
kynologiske ansvaret. Her skal vi fortsatt ha selvråderett. Hvordan er dette i forhold til NKK? NKK er
organisasjonen for å ivareta våre rettigheter i forhold til det å være hundeeier, hundens plass i samfunnet osv
osv.
Kjell – Jubileumsboken. Fortsatt tungt å arbeide med stoff. Distriktene sender ikke inn informasjon. Det er kun
Agder, Finnmark, Troms og Vestfold/Telemark som har sendt inn. Siste frist for innsending av stoff til
jubileumsboken går denne påsken. Alle distrikt med unntak av de fire nevnte bes skjerpe seg!!!
Pål – NKK har gitt signaler om at det skal settes opp en pokal for den peneste jakthunden i gruppe 7. Det
ligger ingen føringer her? Bør dette være en jaktpremiert hund? Hva mener forsamlingen her? JA!!!! Vil vi
være med på denne kåringen? Ja? Hvordan det skal foregå, vet vi ikke, men NKK tar ansvar for dette.
Sannsynlig parallelt med ”Bamse – kåringen”
Åse- på siste Årsmøte i V/T ble det satt av en pott til opplæring av instruktører. Flere kan eventuelt gå sammen
og avholde felleskurs. Når flere går sammen kan det søkes aktivitetsmidler. Flere distrikt oppfordres til å gå
sammen og tilby ulike instruktør opplæringskurs.
Kjetil – Web shop; mange distrikter har egne artikler. Er det mulig å få en oversikt over alle typer effekter de
ulike distriktene har? Kan en tenke seg å ha en egen lenke til de ulike distriktene? Eller at hvert distrikt har en
egen oversikt og telefon nr til en kontaktperson? Signalene fra salen er vel at web shop stort sett bør ha felles
for NVK artikler. Hvert enkelt distrikt kan ha egne profileringsartikler i tillegg, der en finner dette viktig, riktig og
hensiktsmessig.
Trond – foreslår å endre benevnelsen distriktsrepresentant til distriktskontakt (DK), da det er denne
benevnelsen og forkortelsen nesten alle benytter i dag, og det er et betydelig lettere ord å bruke.
Vær oppmerksom på å rette dette i vedtektene samtidig.
Terje – halekupering av hunder ved medisinsk årsaker. Vil takke styret for å ha tatt saken videre til NKK og
Mattilsynet
Pål takket forsamlingen for god og produktiv innsats i dag. Ordstyrer og referent fikk flott caps og pins som
takk for innsatsen.
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