Referat fra Distriktskonferansen 28/1-17
Ordstyrer: Øystein Eriksen
Referent: Harriet Wiggen

Konferansen åpnes av leder Anders Simensrud som ønsker oss alle velkommen og setter dagsorden.
Ordstyrer og referent godkjennes av forsamlingen.
Vi starter med en runde rundt i salen der alle presenterer seg og sier litt om seg selv og sitt distrikt
eller tilknytning til NVK:
-

-

-

Lene Endal er ny DK i Agder, Børge Follesøy er ny DK i Hordaland, Ove Myhre er ny DK i
Oslo/Akershus, Ole-Erik Furuheim er ny DK i Vestfold/Telemark, Kristian Noer er ny DK i
Hedmark/Oppland. Rogaland har foreløpig ikke fått ny DK på plass.
De fleste distrikter har en eller flere samlinger/prøver/kurs i året og prøver på tross av at
geografien i noen distrikt gjør det vanskelig å samle mange. I flere distrikter er det også god
aktivitet i de lokale fuglehundklubbene.
Audun Kristiansen er nyvalgt representant for de kontinentale rasene i FCI.

Anders Simensrud orienterer fra styret og årsberetning finnes i sakspapirene. Styret har brukt mye
tid på tre saker i år:
-

Apportsaken er viktig for NVK og vi skal jobbe frem mot Fuglehundtinget i 2018 for å komme
med et godt forslag. Det er regelendring i 2018 som da blir gyldig fra 1/1-19.
NVK har de senere årene sendt lag nedover til VM. Alle lag skal ha en lagleder og det har
vært vanskelig å finne en stabil ordning på dette. Også FCI representanten har det variert på.
IT gruppen har også jobbet herdig for å sette i stand en ny hjemmeside da Tag Studio som
drev den gamle varslet om såpass store og kostbare endringer at vi måtte se oss om etter en
ny plattform.

Neste post på agendaen er generell orientering fra Avlsrådet ved leder Kai Rune Johannessen.
Avlsråd for SV og KV har tre medlemmer mens LV kun har en person. Det er ønskelig og det jobbes
med å finne noen som kan gå inn i avlsrådet for LV sammen med Helge Heimstad.
RAS dokumentene er ferdig stilt og lagt ut på nett. Gå gjerne inn på nett og se på dokumentene og
gjør deg kjent med dem.
I februar skal det norske avlsrådet ha et møte med det svenske avlsrådet i SVK, som for øvrig er 100
år i år. Det er gledelig at et samarbeid kanskje kan komme i gang i forhold til utveksling av data,
indekser, HD statistikker osv.
Kai Rune sitter representerer NVK i Felles avlsråd, FA, som kom i gang høsten 2016. Felles avlsråd
jobber under RU og som gjerne kommer med oppdrag til FA.
Fra salen etterlyses det referater fra møtene i avlsrådet. Jobben er satt i gang med å samle inn
referater og de skal komme ut på nett så fort som mulig. Avlsrådet skal fremover legge ut referater
etter hvert møte.
Den generelle orienteringen er inkludert i årsberetningen.

Årsmelding fra avlsråd SV
Ikke store forandringer i antall registrerte valper.
120 valper og 9 importer. 17 godkjente parringer, 6 av disse etter anbefaling råd fra avlsrådet.
1 søknad er avslått, 4 kull gikk ikke gjennom avlsrådet, disse tilfredsstilte ikke kriteriene for avl.
Det er en svak økning i antall som ber om forslag til hannhund, men de fleste har bestemt seg på
forhånd. Det er mye bruk av de samme hannhundene/linjene. Dette fører etter hvert til en smal
avlsbase.
Ved kombinasjoner må vi tenke på helse, HD, farge. Noen oppdrettere fokuserer kanskje for mye på
jaktegenskaper og vil ha en raser på fjellet og glemmer da at gemytt og helse er like store viktige
deler.
Avlsrådet er et rådgivende organ og følger klubbens demokratiske valgte retningslinjer.
Indekser er et godt verktøy, men vi må huske på at en god hund ikke nødvendigvis er en god
avlshund.
HD 2016 = 9,5% (2014 10,5% 2015 20%).
74 røntgede i 2016, 46 A, 21B, 6C, 1D. Det er bedring fra 2015, men 38% har ikke A-hofter. Betydelig
økning i B hofter.
Mål er 95% frie hunder, vi ligger nå på over 90%. Viktig at oppdrettere følger opp valpekjøpere. Avl
på hunder med B hofter fører ofte til mer C hofter.
Avlsrådet har skrevet et informasjonskriv ang HD røntging som de skal sende ut til hundeeiere med
hunder i riktig alder.
NKK krever at vWD status skal være kjent. Hunder etter foreldre som er bærere av vWD vil ikke bli
registrert. I Dogweb skal det stå under helse om hunden er testet.
Sporadiske meldinger om epilepsi og allergi, men ikke noe som tyder på økt frekvens. Oppdrettere er
generelt åpne og ærlige om dette.
Jaktlyst: 2010 4,02 – 2015 4,20 – 2016 4,20. Utregnet for alle starter på alle prøvetyper og klasser.
Indeksene viser at det er sammenheng mellom jaktlyst og viltfinnerevne.
Oppdrettere gjør en viktig jobb for å få valpekjøpere til å vise frem hunden sine på utstillinger,
jaktprøver osv.
698 SV stilte til start på jaktprøver i 2016. 145 av disse ble premiert der den totale
premieringsprosenten utgjør 21,2%. Av dette er 23% 1.premier.

Årsmelding for avlsråd KV
Årsrapporten vil bli lagt ut på nett i sin helhet.
18 godkjente kull. 11 kull ikke godkjent, av disse har 5 ikke vært i kontakt med avlsrådet.
4 rene trekkhundkull. Til sammen 33 kull, 188 valper. I tillegg kommer ti importkull som tilsvarer 18
hunder.
Årsaker til ikke godkjent er at hannhund er for mye brukt, for lave indekser (utenlandske hunder),
manglende utstillings/jaktprøvepremiering.
Avlsrådet har hatt henvendelser fra Sverige, Finland og Island og kontakten mellom avlsrådene er
åpen og god. Et av avlsrådsmedlemmene var tilstede under VM i Danmark.
Innavlsgrense har holdt seg godt under 6,25%. God tilvekst av godkjente hannhunder. Genetisk
mangfold er viktig og utenlandske hannhunder blir brukt. Svakheten er manglende data for å
beregne indekser.
Helse: KV er generelt en rase med god helse. 115 hunder HD rønget, 7 har svak grad 3 (2 av disse fra
trekkhundlinjer). Flere hunder er røntget i 2016 og gjennomsnittet er høyere enn de siste 10 år.
Noen få henvendelser ang allergi. Ingen funn av bærere av EBJ (dødelig hudsykdom).
Det er gjort funn av vWB, type II, på KV i andre land. Fire hunder har dødd av sykdommer i
Nederland. De har testet 81 hunder og fant 18 bærere. I Frankrike er 11,67 % bærere. Man trenger
en offisiell uttalelse fra AR i de landene for å få en endelig bekreftelse på tallene.
Løpetidsutløst hjernehinnebetennelse. Forekommer hos unge tisper som har sin første løpetid.
Immunologisk sykdom der kroppen angriper seg selv og det er genetisk betinget. To tisper fra samme
kull har hatt denne sykdommen i året som har gått.
Gemyttet hos rasen er jevnt over bra. Ingen rapporter det siste året, en som ble utelukket i 2015. Det
finnes ingen systematisk metode for å utelukke individer av uønsket piping.
Premieringer: 2014 – 195, 2015 – 269, 2016 –
188 registrerte valper mot 220 som historisk gjennomsnitt. De aller fleste valper er solgt før de er
leveringsklare. Avlsplan legger vekt på jaktlyst og viltfinneregenskaper, men rasetypisk eksteriør er
også viktig og vi ønsker fokus på dette.

Årsmelding for avlsråd LV
NM lag lavland nærmer seg!
Helge Heimstad har god bistand av Kai Rune Johannessen i AR.
I 2016 ble vi medlem av Verdensforbundet for LV. Kreppelse-Heide hunder ønskes ut av alle linjer.
Så langt er det ikke påvist hunder som er bærere av e-genet, og dermed har alle de undersøkte
hundene gode muligheter til å finne seg parringspartner.

2 henvendelser om parring, 1 godkjent kull, 4 gjennomførte. 16 valper til sammen. LV ligger jevnt lavt
på kullstatistikken, det er ønskelig om å ligge på 5 kull i året.
Det jobbes med å lage et rasekompendium, men arbeidet er vanskelig.
Oppdretterpris for LV er på plass, men har en del andre kriterier enn KV og SV.
Det er en jevn import av tisper fra utlandet, men veldig få av disse kommer i avl.
I løpet av 2016 er det fire tisper som har gått ut av listen over godkjente avlshunder pga alder. Per i
dag er det 10 tisper og 4 hannhunder på lista.
Gemyttet hos rasen er jevnt over bra. Ingen registrerte avvik i 2016.
Fra 2010-2015 er det ikke påvist HD hos de hunder som er røntget. 75 av 151 hunder er røntget. En
stor del av LV selges til Sverige og det er heller ikke påvist HD her. 16 hunder er røntget i 2016, alle
fri, tre stk med B – to importer.
Etterspørselen etter valper stor og kommer ikke valpeproduksjonen opp vil rasen gå ned i antall. I
Tyskland fødes det 800 valper årlig og er den største vorstehrasen der.
57 starter, 9 premieringer. 15,8% premiering.
Grafen på jaktlyst og fart er i stødig vekst.

Saker til RS 2017 (se saksutredninger i årsmøtepapirene)
1.Endring av jaktprøvereglene vedr apport
-

-

-

Raseklubber og alle dommerutvalg er enige om at det fortsatt skal være apport i VK.
Det skal skjerpes inn på reglene for apportbevis, men her må det diskuteres frem til en
løsning. FKF har kommet med et forslag om egen apportbevisprøver som skal følge reglene til
apportprøver.
Måser er fredet og kan da ikke lenger brukes som lovlig vilt på prøver.
Troms og Agder mener at frossent vilt ikke må godkjennes som apportobjekt da det
kamuflerer hunder som er harde i bittet og ødelegger muligheten til å bruke dette til mat. De
mener også at apport i VK må bestå.
Vi må få vekk «hageapportbevis»
Saken trenger en skikkelig gjennomgang slik at vi har et godt forslag å komme med til DK til
neste år.

2.Endring av jaktprøvereglene – innføring av apport på skogsfuglprøver
-

Spørsmål fra salen om bortfall av krav om apport har ført til at flere fra andre raser stiller til
start på skogsfuglprøver.
Begrunnelse for forslaget må forbedres før vi sender inn forslaget til FKF

3.Endring av retningslinjer for uttak til NM-lag
-

I dag blir alle hunder vurdert, vi ønsker at de som ønsker å bli vurdert skal sende inn sine
interesser til jaktrådet med ønske om å være med.

-

-

Møre og Romsdal synes forslaget er veldig bra. Ekvipasjer som allerede har meldt på NM
individuelt skal allerede reise og vet om hunden sin er i form og det vil lette jobben til
jaktrådet.
Hedmark/Oppland ønsker å stryke første del av siste linje: Ved få påmeldte kan.

4.Endring av statutter for poenglikhet i forbindelse med kåring av årets hunder (NVK og NVC)
-

En fordel med forslaget er at ekvipasjer oppfordres til å delta i større grad i høystatusløp og
VK.

5.Endringer i poengberegning NVC 2017
-

Møre og Romsdal er forslagsstiller og redegjør for forslaget.
Finnmark støtter grunntanken om forslaget at det skal lønne seg å stille i VK.
Hedmark/Oppland har diskutert forslaget og synes det er et av de beste forslagene på
poengfordelig i forhold til å få VK hunder til å delta i VK i stedet for AK osv.
Styret støtter ikke forslaget på bakgrunn av en ujevn poengfordeling der noen grener blir
forfordelt for mye poeng. Styret vil heller justere opp VK poengene.
Oslo/Akershus vil gjerne diskutere seg frem til en alternativ poengskala.
Østfold/Telemark mener at UK/AK er en kvalitetsklasse og at det blir feil å sette ned
poengene for disse premiene betydelig i forhold til VK.
Kanskje må vi opprette en egen NVC premie for beste VK hund.

6.Endringer på årets allroundhund NVC 2017
7.Endringer på årets allroundhund NVK 2017
-

Møre og Romsdal er forslagstiller og vi tar begge forslag under ett.
M og R mener at kravet om premiering i apport må bortfalle på bakgrunn av at den ikke er
inkluderende.
Agder mener at den hunden som er premiert i flest grener bør være årets allroundhund.
Buskerud støtter forslag 7, men ikke 6.

8.Handlingsplan for NVK 2017
-

Agder etterlyser liste over nye kull for å rekruttere medlemmer. En løsning er å ta direkte
kontakt med tispeeier for å få vite om de har solgt noen valper til ditt distrikt.

Orientering om 2016 fra Jaktrådet
Årsmelding er inkludert i årsmøtepapirer.
Jaktrådet er ansvarlig for å ta ut hunder til alle NM lag og VM lag. Kriterier kan sees på nettsidene til
Vorstehhundklubben. Forslaget som er fremmet til årsmøtet ang uttakskriterier vil lette jobben til JR.
I og med at vi har byttet hjemmesideløsning vil også måten du melder inn dine resultater endres.
Dette vil bli redegjort for så snart dette er klart.
Mange hunder har gode enkeltresultater, men mangler gode resultater over tid.

Orientering om 2016 fra IT
Årsmelding fra IT er inkludert i sakspapirene.
Trafikken på sidene viser at de fleste er ute etter nytteinformasjon. Og vi ser også at besøkende
bruker mye tid på sidene våre.
10% av brukerene våre er utenlandske.
Tidligere har ikke nettsidene våre fungert optimalt på mobil, men med den nye nettsiden fungerer
dette og vi kan også publisere nyhetssaker fra mobil.
Vi har fått nye nettsider der fokuset har vært på brukervennlighet og økonomi. Sidene er billigere i
drift og enkle å jobbe med.
NVC løsningen er forenklet og vi må se om den fungerer før vi evt må ut og kjøpe en dyrere løsning.
IT gruppa ønsker seg tilbakemeldinger på de nye hjemmesidene for om mulig å kunne gjøre denne
enda bedre eller rette opp feil.
Distrikter har muligheter til å opprette sine egne sponsorers logoer under sine distriktssider. Det kan
være litt kronglete å få dette til, men her er Signe svært behjelpelig.
Det vil bli gitt brukeropplæring på nettsidene etter årsmøtet på søndag.

