Referat fra NVKs distriktskonferanse 10.02.18
Tilstede:
Anders Simensrud, Marius Kjønsberg, Trude Lien, Geir Henning Strøm, Harriet Wiggen, Signe Karin
Hotvedt, Bente Holm, Britt Svendsen, Lisbeth Reinertsen, Arild W. Hansen, Jorunn Hasselberg,
Gunnar Klingwall, Arne Eliassen, Ove Myhre, Ole‐Erik Furuheim, Kim Aaknes, Ketil Arntsen, Kristina
Røed, Børge Follesøy, Kjell Larssen, Kai‐Rune Johannessen, Roger Brenden, Kjell Tangen, Rune
Nedrebø, Karina Kolflaath, Anne Grete Langeland, Sigurd Nikolaisen, Tor‐Asle Eliassen, Torgeir Dahl,
Helge Heimstad og Bente Øfjord(referent)

Anders Simensrud ønsker velkommen til DK, spesielt velkommen til Æresmedlemmene Kjell Larsen
og Bente Holm. 2017 har vært et veldig spesielt år for klubben. Mange gratulasjoner fra hele
fuglehundmiljøet med resultatene vi har oppnådd. Vi skal forsøke å diskutere oss ferdig med sakene i
dag for å kunne kjøre RS greit gjennom i morgen. Dersom vi ikke blir ferdig med diskusjonene i dag,
har vi noe tid til å sluttføredisse i morgen. Forslag om Marius Kjønsberg som ordstyrer og Bente
Øfjord som referent. Disse klappes inn. Æresmedlem Kai – Rune ankommer og ønskes velkommen
Marius overtar. Vi starter med distriktenes time. Bruker noen minutter per distrikt på dette samtidig
som en presenterer seg. Praktisk informasjon. Lunsj kl 1200‐ 1300. Avlsrådet fortsetter. Ca kl 1400
starter gjennomgang av saker til RS. Ca 15.30 kaffepause. Legger til en sak vedr lavland og utsetting
av fugl. Tar sikte på å være ferdig 17.30. Gjennomgang av kjøreregler for distriktskonferansen.

Presentasjonsrunde;
Ove Myhre/O/A‐er her sammen med nestleder Arne Eliassen. Nytt i fjor med trening på lavland for
fase II instruktørene. Ønsket to ting, holde fase II instruktørene i gang og gi medlemmene et tilbud.
Felles arrangement med Buskerud om DM vinter. Sterk oppfordring fra Årsmøtet i 2017 om å legge
opp til liten inntjening, kjøre penger tilbake til medlemmene.
Kristin Røed/Østfold nyvalgt DR. onsdagstreninger, apporttrening, apportprøve, vintersamling, DM
lavland. Samme opplegg i 2018 med nytt tilbud om trening i Danmark. Ønsker å legge opp til
lavterskel tilbud.
Ole ‐Erik Furuheim/Vestfold/Telemark; året har vært veldig bra for klubben vår. Enorme resultater.
Veldig mange av bikkjene fra distriktet blir vist frem. Ønsker å få inn unge folk, sikre rekruttering. Har
noen faste prøver vi kjører. Nytt prosjekt i år – «fra valp til ferdig fuglehund»‐ har fokus på unge

medlemmer her. DM fast opplegg for. Vi må bruke pengene våre på de riktige tingene. Spesielt viktig
å sette inn på rekruttering. Veldig STOLT over lavlandslaget vårt!
Ketil Arntsen/Trøndelag; er her sammen med Kim Aaknes. Rekord på deltagelse og aktiviteter.
Vintersamling flyttet i 2018. Fått til en avtale om leie av et «jaktslott» Songli gård, 30
overnattingsplasser, flott terreng. Hadde gården som base for en fullkombinertprøve.
Skogsfuglprøve. Høyfjellsprøve i 2017 med 140 startende hunder. Et kjempearrangement for oss. Vi
har lite god økonomi på sosiale tiltak, men har mange samlinger. Budsjetterer med underskudd og er
fornøyd med det. Dette kommer medlemmene til gode.
Ida Sollie/Rogaland; Rogaland har i praksis ligget brakk de siste årene. Vi har ikke gjennomført noen
aktiviteter med unntak av Horve prøven. Den har til gjengjeld vært veldig bra. Vi skal gjennomføre
samme prøve i år og også en skytekveld. Skal ha kurs med Mathias Westereng. Ønsker å vekke
klubben til live igjen.
Kjell Tangen/Nordland; er her for Arntsen. Vanskelig i et så langt fylke å få samlet medlemmene.
Hadde samling på Saltfjellet i fjor. Meget vellykket. Ønsker å få inn nye folk. Vi har instruktører og
dommere. Har hatt fokus på prøvetrening. Oppnådd noen resultater her. Skal gjøre det samme i
begynnelsen av mars. Alle er velkomne. Skal ha apportprøve i Vefsen. Fikk tre nye apportdommere i
fjor.
Rune Nedrebø/Møre og Romsdal; har arrangert skogsfugleprøve i mange år gjennom terreng i
Statsskog. Private eiere overtok og det har ikke vært mulig å legge til rette for et samarbeid i fht et
prøve arrangement her. Arbeider nå med å få nye terreng. Arrangert medlemskvelder.
Bjørge Follesøy/Hordland; er her på vegne av styret i Hordaland. Skal arrangere Landssamling i år.
Apportprøve.
Gunnar Klingwall/ Hedmark; flott fylke. Har alt, lavland, høyfjell, skog, apport. Har lagt opp til
nærmest gratis aktivitet. Neste helg et slik opplegg på Vinjeveien. Vinjeveien er den eneste prøven
NVK arrangerer. Ønske fra Hedmark om at distriktene støtter opp om de andre gruppenes
arrangement‐ særlig ikke legge opp til aktiviteter parallelt med prøvearrangement. Norhue, et
fantastisk treningsterreng. Dette er et tilbud som gir oss et overskudd. Åstjernprøven er en fin
apportprøve. Ønsker å få til apporttrening over hele fylket. Elverum jaktdager. Sliter generelt med å
få dommere.
Jorunn Hasselberg/Finnmark; er her for Alfred Ørjebø‐ «han skulle sette ut 23 fjellrev på Kinnøya
eller hvor det nå var han skulle». Vi har en felles samling hvor vi er ute over en helg og Alfred er
dommer. Instruerer de unge. Vi arbeider mer i de lokale fuglehundklubbene. Som for eksempel
apportprøven i Kirkenes i regi av JFF, men det er mest vorstehhund som stiller. Også en kombinert
prøve i Pasvik. Har forsøkt i årevis å få tak i unge folk. Men nå er det en fresk ung dame som vil still
fra neste år😊
Arild W Hansen/Buskerud; vinter DM med OA. Flere kurs og andre aktiviteter, spor, apport, dressur.
Arrangerer apportprøve og skogsfuglprøve. Har felleslavlands DM og intern konkurranse med VT.
Dette er kjempeartig arrangement. NVK Buskerud har leid en hytte på åremål. Arrangerer faste
klubbkvelder hver onsdag. Dette også for å få med flere unge folk. Treningssamling på
Hjerkinn/Dovre. Veldig vellykkede tiltak. Holleiaprøven er stor. Veldig gode tilbakemeldinger her.
Lisbet Reinertsen/Agder; var DR i mange år og gikk av etter hvert. Skulle ikke vært her. Vi har hatt en
del aktiviteter, men vår DR trakk seg i oktober. Ny DR er i Dubai denne helgen. Har veldig godt
samarbeid med Agder FK og NISK. I år skal vi ha en treningssamling i Danmark i april. Har noen ferske

medlemmer. Håper å få disse med oss snart. Må få pustet mer liv i Agder enn det har vært de siste
årene.
(Ole‐Erik Furuheim‐ sikkert flere distrikt med meg som har glemt hund/sau, et godt tiltak i klubben
vår).
Sigurd Nikolaisen/Troms; stort fylke. Godt alliert med lokale fuglehundklubber. Arrangerer apport
kurs i Bardu og samling hver sommer. Ellers har vi alle tre rasene representert i vårt distrikt. Skal
arrangere en fullkombinertprøve til høsten i et nyt terreng. 70 påmeldte apportprøven 2017.
Presentasjon av de andre tilstedeværende. Anders er stolt over å sitte sammen med et flott styre.
NVK har krav på to CACIT prøver – en på vinter og en på høst. Ha dette med dere som arrangerer
prøver. Sammenslåing av distrikt er ikke noe som skal pålegges noen. Men en oppfordring til distrikt
som sliter å diskutere med nabodistrikt om mulige løsninger i fht aktiviteter.

Avlsrådet.
Alvsrådets årsmelding 2017 – får tilsendt dette. Legges ved som vedlegg til referatet.
Utfordring i fht registrering av fullkombinert resultater i Doghound. Disse resultatene registreres,
men er ikke synlige for vår klubb. OK om dere melder inn slike utfordringer.
Spørsmål ved rapportering av uønsket atferd på jaktprøver‐ to muligheter i fht registrering av dette.
Skjema kan sendes inn til raseklubb fra NKK representanten på prøver. Hvor blir det av denne
registreringen? Rapportene finnes ikke på hundene? Noen av meldingene som sendes inn og
fremkommer av hundenes jaktprøveskjema. AR møter noen slike og noterer seg dette. Mye er
ryktebasert. Vi ønsker dette inn i mer ordnede former. De ulike skriverne mottar
jaktprøveskjemaene. Skriverne må sende disse til AR. Irene Johannessen får alle kritikker på
vorstehhund. Alt som scannes inn blir synlig på den enkelte hund. Det som er så dårlig skrevet at det
ikke blir synlig på scanning, blir skrevet inn. Nå skal avvikende gemyttkritikk noteres og sendes AR.
Hvor nyttig er dette? Hva kan det brukes til? Dette er en diskusjon klubben må ta. Et eksempel er en
hund som nå ligger inne med fire avvikende meldinger, kan benyttes i avl. Vet ikke om NKK har
utestengt hunden, men det bør den. Eksempel fra Vinjeveien‐ her var det en hund som ble
rapportert til NKK med uønsket atferd. I høst ble arrangør informert om at hunden er utestengt for
alltid på prøver. Det er en utfordring at det tar tid fra innrapportering og til evt dom avsies. Ikke lett
for raseklubbene og fange opp informasjon og gjøre tiltak i fht dette. Av og til hendelig uhell og
enkelt tilfelle, og så er det vurdering i fht gjentatte tilfeller. Håndtering er uansett en utfordring. Når
Årsmelding skal skrives, så kan en som arrangør sjekke hvilke hunder som er registrert med uønsket
atferd.
SV‐ presentasjon – legges ved som vedlegg til referatet
Innhente informasjon fra forsikringsselskapene vedr registrering av sykdom. Vanskelig tilgjengelig
informasjon pga taushetsplikt. NKK er på saken. Flere usikkerhetsmoment i denne saken; bla
veterinærenes evne til å stille sikker diagnose. Viktig at AR tar tak i tilbakemeldinger de får via
oppdrettere om skavanker på egen produserte valper.
KV‐ presentasjon – legges ved som vedlegg til referatet

Problemer i fht oversettelse av Rasekompendiet‐ ser ut til at det er kommet inn en tilleggsfarve, en
tillatelse som verken fremgår av tysk eller engelsk ICF. Det er en feil i den norske oversettelsen. NKK
er på saken sammen med KV – AR. Jevnt over sunne og friske hunder‐ det må vi ikke glemme.
Diskusjon om ikke kontakt med AR‐ utfordring i fht import. Løfte diskusjonen på et mer generelt
nivå. RS har besluttet avlskriteriene. Lite konstruktivt å kritisere AR for å følge retningslinjene RS har
vedtatt. Må skille mellom enkelte kull og min egen hunds parring. Klubbens retningslinjer er lagt. Hva
den enkelte velger for seg, er åpent. HD resultat i Sverige bør kunne være mulig å gi uttelling ved
vurdering av parring i Norge. AR har fått et mandat å forvalte det RS har vedtatt. AR håndterer
avlskriteriene RS har bestemt. AR er opptatt av dialog. Viktig å ha denne, trass sannsynlig manglende
godkjenning av parring som resultat. Vanskelig å få valpekjøpere til å gjennomføre det en har avtalt,
selv med depositum. Ikke alle er like interessert i disse statistikkene som vi er. Flere parringer som
går utenfor AR, til og med utenfor Norge‐ hvordan skal vi få tatt tak i dette?? Hvordan bør klubben
følge opp det som skjer utenfor klubben‐ trenger vi en strategi?

LV‐presentasjon‐ legges ved som vedlegg til referatet
LV er avhengig av å få fremsnakket rasen. LV er et supplement inn i vår klubb. Fått kun en
tilbakemelding om hannhund vedr uønsket atferd. Gemytt er det stort fokus på innen LV. Liten rase
og derfor svært sårbar.

Fortsetter diskusjonen vedr gemytt/atferd.
Hvordan få registreringene inn fra jaktprøver? Hva kal vi gjøre med de rapporteringene vi får? Hva
gjør AR med disse meldingene? Har AR mandat til å fjerne disse hundene fra godkjente avlshunder?
Tidsaspektet i fht innrapportering, ankeklager osv. I følge NKK er hunden utestengt fra første dag
etter innrapportering.
Flott at NKK sier dette. Men slik fungerer det ikke. Registerings/påmeldingsdelen er det ingen
automatikk i fra NKKs side. Har stilt spørsmål til AR vedr to konkrete saker. Innrapportert to hunder
som NKK representant på prøve. Ingen ting skjedd. Uønsket atferd er innsendt. Hvor havner disse
henvendelsene? Klubben har ikke mottatt alle disse meldingene, hvorfor vet vi ikke. Utestengelse fra
jaktprøver gjelder også apportprøver, men ikke utstillinger. Må lage et system for å sikre konsistens.
En skal ikke behøve å lese enhver kritikk for å finne om en hun har anmerkinger på uønsket kritikk. 0
premie på utstilling kan indikere noe «gæærnt» på gemytt. Systemet slik det er i dag har mange
glippemuligheter. Noe bør gjøres her. Jaktprøvekritikken har prosa om hva som er skjedd, i tillegg
skal NKK representanten skrive rapport. I tillegg en hjelpe post – it lapp. Denne gule lappen skal lette
arbeidet for raseklubbene.

Gjennomgang av saker til RS.
Handlingsplan 2018
NM Høyfjell lag‐ siste helg i september.

Anders skisserer handlingsplan for NVK 2018 ( s 40). Til tross for nedgang i antall valper, så har antall
medlemmer holdt seg nogenlunde stabilt. NKK har lagt til rette for et bedre system når det gjelder
nye medlemmer. Hva med å få tilbake medlemmer som har meldt seg ut?









Ny avlsplan og ferdigstille rasekompendier
NM høyfjell 2018
Systematisere sponsorinnhenting
Rekruttering av nye medlemmer
Planlegge nytt avlsseminar
Planlegge eksteriørdommerkonferanse i 2018
Utrede muligheter for strukturendring av distrikter
Revisjon av jaktprøvereglementet

Når det gjelder revisjon av jaktprøvereglementet, så vil det bli en sak på Fuglehundtinget i vår.
Forslag til nye avlskriterier
OAs forslag presenteres ved Øystein Dahl.
Starter med å si at liker vanligvis ikke å komme med ros, men her må han berømme avlsrådet for den
jobben de har gjort og det forslaget AR fremmer.
Signaliserer usikkerhet i fht eget forslag ettersom nye tall lagt frem fra AR forrykker tallmaterialet
Øystein har bygget sin begrunnelse på. Nå som AR foreslår å legge inn en skjønnsvurdering vil det
ivareta det han etterlyser i fht indeks» urettferdighet» ved importer. Spørsmål om OA trekker
forslaget sitt. Nei siden dette er et Årsmøte vedtak og dermed må stemmes over. Dette er en
eliteliste en her ønsker å fremme. Et forslag som OA fremmer vil øke tendensen med å ikke satse på
unghunder. AR vil ikke gå inn for dette fordi når det gjelder indekser så gir de mye større sikkerhet
enn hundens egne presentasjoner. Indeksen sier mer om hundens avlsverdi, enn hundens egne
prestasjoner gjør. Her er det så mye miljø påvirkning. Anbefalt avlshundliste vil nok dreie avlen mer
mot en matadoravl – en A og B liste. Vi har små raser og ønsker å spre avlen mest mulig. Vedr
viltfinner evne‐ unødvendig med to ulike viltfinner måter. Egenprestasjon er egenprestasjon.
Makkerstand og indekser vil gi bedre mål på dette. Matador avl stanses etter et visst antall valper. AR
ønsker en viss spredning og ønsker å bruke unge hunder.
ARs forslag – godkjente parringer – indekser og importer.
Ved lite data har importhunder ikke indekser. Ødegaard er ekspert her og en har ikke klart å finne
frem til en god løsning. Skjønn som AR kan benytte er nok den beste løsning vi har per i dag. Ved ca ti
starter kan indeksene begynne å få en verdi, men fortsatt avhengig av nære slektninger osv. Uklarhet
om hvor mange starter en hund må ha før indeksen er pålitelig. Når indeksen er god nok, vil den
individuelle vurderingen opphøre. AR må være veldig nøye med begrunnelsene sine i fht de
avgjøringene de gjør. Slik at dette kan påklages. Når AR mener egen prestasjoner og tallene herifra er
pålitelige, vil en kun se hen til indekser. Når skal skjønnet opphøre å brukes? Vanskelig å sitte her og
si når denne grensen skal trekkes. Også om å gi AR den tilliten til at de innehar en kompetanse til å
gjøre de vurderingene de er satt til å gjøre(får tilsendt slide av KRJ som legges ved som vedlegg).
OA trekker sitt forslag. Formelt skjer det på RS i morgen.
Presisering av titler i NVC. Det er tilleggspoengene en kan bli årets unghund på. Ingen kommentarer
Endring av kriteriene for årets unghund NVK – mange kommentarer. Fjerne maks to starter ved 1.
UK. Skal vi ha en begrensing her? Forslag om at høystatusløpene trumfer en 1. UK. Hva med de nord

for Trøndelag? Endre antall tellende UK apport? Bør beholde for vår interne cup? Det må fremmes
endrings forslag i morgen.
Godtgjøring av tillitsvalgte i NVK
Sette ned en gruppe som skal se på dette. For eksempel ved å se på andre raseklubber, skatteregler,
klubbens økonomi. Ikke imot å sette ned en komite; tenker en honorar, dekke utgifter til kjøring?
Gjennomgang i hele klubben. Ulikt hvordan dette praktiseres i distriktene. Forskjell på
honorar/godtgjørelse? Deltagelse på kurs, møter osv osv. Hvorfor kan ikke valgkomiteen gjøre denne
utredningen? Snakk om honorar? Ulike regelsett som styrer dette. Styret vil lage et forslag til i
morgen.

Jaktrådet
Presentasjon av arbeidet. Det har bestått av ho Harriet og mæg(Geir Henning). Vedtaket som ble
fattet på RS i fjor har hjulpet oss i fht uttak av hunder til NM lag. NVC omlegging har krevd en del i
påvente av IT‐ løsning. Ståle Garborg og Håkon av Myhra snakket samme språk og har løst mye nå i
fht Harstad/Vesterålen cupen. Vi har kommet frem til et resultat som vi er godt fornøyd med og vi
håper medlemmene også vil bli fornøyde. Kostnaden er på 8500,‐ + 5000,‐ til Ståle for jobben han har
gjort. Forrige endring av NVC IT‐løsning var på 90000,‐ Fått sponsormidler til NVC cupen. De som
fortjener heder og ære får det i kveld.

Ny obligatorisk lovmal fra NKK
Vedtatt at dette igjen skal innføres. Noe overraskende vil en si. Tok kontakt med NKK og kun små
justeringer er aktuelle. Har også snakket med FKF, v/Ellen BD. Noe vil komme, men senere. Mest
sannsynlig ikke behov for nedsette noen lovkomitè for å gjøre dette arbeidet.

Lavland og utsetting av fugl.
Det som gjelder i fht utsetting av fugl, mer fokus på dyrevelferd. For eksempel saken med utsetting
av ender. FKF har arbeidet mye med dette siste året. . Møter innad i miljøet også møter med Miljø‐
og klima direktoratet og Mattilsynet. Klima ‐og miljødirektoratet skal koordinere dette arbeidet. Stor
dødelighet blant de fuglene som settes ut. En må se på endring av praksis. NINA vil se på merking av
fugl og overlevelse. Utsetting ulike datoer.
Må nå søke Viltfondet om midler i fht forskningen NINA vil iverksette. Oddgeir Andersen har skrevet
forskningssøknaden. NVK bidrar med kr 25000,‐ som må avsettes i budsjettet. Dreier seg om
engangsbeløp??
Noen saker utsettes til i morgen. Lørdags DK avsluttes kl 17.40

Søndag 11.02.18, DK fortsetter
Æresmedlem Robert Brenden tilstede.
NVKs Årsberetning‐ gjennomgang ved Anders Simensrud. FCI kontakt er Audun Kristiansen. Veldig
viktig nestleder posisjon i RU ved Marius Kjønsberg. KV lagene tok gull i alle tre lagkonkurransene,

mens SV laget tok to sølv. I tillegg gode prestasjoner i VM/St. Hubertus. NVKs avdelinger må skjerpe
seg når det gjelder innsending av papirer i etterkant av prøvearrangement. Det er ikke ok at FKF og
NKK ikke er fornøyd med vår manglende formelle avslutning av prøver. Dette gjelder særlig
apportprøver. Alle rapporter, innbetalinger osv skal være registrert i NKK før prøveresultatene legges
ut. NVK har sendt inn tre forslag i fht endring av jaktprøvereglementet. Forslagene har vært sendt
distriktene. Slik HS tolker responsen, så er det tre forslag som er litt kontroversielle (i FKF). 1 AK
fullkombinert skal fjernes som inngang til championat. Tre forslag avgjøres i RU bla om 1 AK
fullkombinert skal fjernes som inngang til NJCH. Nye NM lag regler og om man skal sette en bokstav
foran NJCH så man ser hvor inngangen kommer fra.

IT/nett ved Signe Karin Hotvedt.
Ny avtale inngått med Iduim, en løsning basert på Wordpress. Fullt driftsår 2017. Største endring for
oss er at NVK har en vesentlig bedre økonomi enn tidligere. Vi har fått en vesentlig billigere løsning
nå. Men NVK måtte etablere en ny løsning i fht NVC på egen server. Store økonomiske besparelser
gir økt handlefrihet. Harriet Wiggen, Ida Sollie, Ståle Garborg, Morten Bøhmer og Signe Karin Hotvedt
utgjør redaksjonen. Oppfordrer medlemmer til å sende inn gode bilder, navn i bildeteksten og bilder
med høy oppløselighet.
Liten diskusjon vedr hva som bør på hovedsiden vorsteh.no. Ulik praksis om hva som legges ut av
medlemsaktivitet. Opplæring i bruk av sidene gis av Signe Karin i løpet av dagen.

Fuglehunden/Harriet Wiggen redaktør.
Oppfordrer til å sende inn bilder. Alle frister står i hvert nr av «Fuglehunden». Fristene må holdes.
Redaktør har også frister som må holdes. Skriv tekst i et word‐dokument og bilder som vedlegg. Husk
på hvordan du presenterer hunden din på bilde. Ikke epost. Hvordan ønsker dere at sidene i
«Fuglehunden» skal være? God miks av ren informasjon og noe mer løst og ledig; små episoder fra
hverdagen er nok viktig på sidene våre.

Avlsplan
Presentasjon av arbeid med ny avlsplan ved Trude Lien.
Dette arbeidet er et strategiarbeid og en ønsker derfor diskusjonen på et overordnet nivå.
Presentasjonen legges ved som vedlegg.
Ønsker å nedsette en arbeidsgruppe inn i dette arbeidet som må ferdigstilles i løpet av 2018 for å
kunne vedtas på RS 2019.
Noen ting som må på plass i en ny avlsplan.
Bestemme avlsmålet
Bestemme hvilke egenskaper som skal registreres og hvordan
Beregne arvbarhet og avlsverdi
Rangere individer

Seleksjon
Viktig å tenke LANGSIKTIG OG HA TÅLMODIGHT I AVLSARBEID.
Arvegrad; hvor stor del av variasjonen i en egenskap som skylders arv, hvor sterkt arvelig en
egenskap er. Arvegraden er et tall mellom 0 og 1.
En høy arvegrad er et tall over 0,3(men mindre enn 1).
Sykdomsegenskaper har lav arvegrad; under 0,1
Jaktegenskaper; lav til middels arvegrad (0,15 – 0,25.
Lav arvegrad gjør det vanskelig å rangere hundene.
Hvordan beregne arvbarheter – det beregnes på store datamaterialer. Innhentet grunnlag fra flere
raser inkludert våre egne raser. Både felles for alle hundene og innen raser. Dette startet allerede på
midten av 80‐tallet.
Kan vi øke arvbarheten? Registrere egenskapen mer nøyaktig, registrerer hver egenskap for seg,
korrigere/redusere miljøeffekter, øke antall registreringer.
RU stilte spørsmål om hva er arvbarheten på presisjon og djervhet? Djervhet ok arvbarhet. Presisjon
er vanskelig å registrere og dermed vanskelig å skille ut arvbarhet for denne egenskapen.
Større arvbarhet for HD på SV enn KV. SV sannsynlig over 0,4, mens på KV 0,26 ‐0,28 HD er en
kvantitativ egenskap. Ingen skarpe grenser, men flytende overganger. HD er en polygenetisk
egenskap. Hunden arver ikke HD, hunden arver en disposisjon for HD.
Hvor strengt skal vi selektere? Ved lite variasjon snevrer vi inn avlsbasen vår og øker risikoen for
matador avl. Variasjon i avlsbasen er veldig viktig. En indeks er en slags omregnet avlsverdi. Avlsverdi
er ingen fasit. Likevel det beste verktøyet for å velge ut dyrene med de beste genene og skille mellom
Utvalg av hunder etter avlsverdi gjør at vi er mer presis i valgene våre.
I avl er dårlige resultater like viktige som gode resultater.
Dess flere egenskaper vi velger å ha med, dess senere fremgang.
Viktig å dra sammen i avlsarbeid. Viktig å ha med seg sunn fornuft, ha forståelse for faget, innhente
informasjon om dyrene, ta seg tid til å tenke, ha realistiske måle og ikke minst TÅLMODIGHET.
Arbeidet med avlsplan er ikke ferdigstilt i distriktene. Vi legger opp til en oppsummering under
Landssamlingen. Har avlen ført vorstehhunden vekk fra skogen? Går vorstehhunden for stort?
Uønsket atferd må en lage systemer for å innhente. Hvor blir denne informasjonen av når dommere
registrerer dette på jaktprøveskjema?? Hvilken betydning har bruk av GPS i fht preging av hunden?
Ser mange vorstehhunder på skogen. Men er det nå flere av de andre rasene? Ligger det i kortene nå
at avlsrådene skal gå bort fra godkjenning av paringer? AR ønsker å lage et digitalt skjema hvor
oppdretter selv krysser av for de ulike faktorene. Håper dette vil være en mer pedagogisk måte å få
oppdretter selv til å se at noe mangler for å få en godkjenning. Størrelse på hundene? Over flere år
ser vi at størrelsen bli mindre på vorstehhunden. Vi ligger under FCI standarden. Det med størrelse
kommer under eksteriørvurdering. Dette vil tas opp på eksteriørdommerkonferansen.
Høyne status på skogsfuglprøver må nok skje i distriktene. VK skog jaktprøveregelendring også
unghunder på skogsfugleprøver er det forslag om. Kontakt med hunden er viktig. Ødelegges med GPS
påstås. Kontakt har med dressur og det å følge med på hunden å gjøre. Eksteriør‐ alle vorstehhunder

skal måles – kan hovedstyret kreve av NKK. For eksempel 5 cm avvik fra standard er diskvalifiserende.
Fordeling på prøver ligger ute på nettsidene våre. Jaktstatistikk. Vi må se på egne raser når det
gjelder skogsfuglprøver. Vil ha bikkjer som går, med trøkk, men de SKAL reviere. Vi vil ha de hundene
som naturlig revierer. Det er håp for fremtiden. Vorstehhunden skal være allsidig. Den skal kunne
jakte på høyfjell, i skogen, den skal apportere, den skal kunne trekke og kløve. Trekkegenskaper viser
at flere nye medlemmer la vekt på dette da de valgte vorstehhund. Medlemmene er opptatt av rasen
og engasjementet i fht avlsplan er stort. Muntlig. Helse og eksteriør må vektlegges. Vannpasjon. Kan
se mye nedsatt vannpasjon på noen linjer er tendenser observert i Nordland og Troms. Fruktbarhet
er mer enn kullstørrelse, bla også at en tispe går tom. Hva med pelskvaliteten på SV? Store
variasjoner her. Arvbarhet i fht fruktbarhet er generelt lav fordi dette klassifiseres som en
basisegenskap. På sau f.eks er nå antall lam per søye så stor, at en må redusere dette. Tilbake til pels
på SV – hva vil oppdretteren ta hensyn til selv? Ofte vil jaktegenskapene trumfe pelskvalitet.
Vanskelig å avle homozygotisk for god pels. Vi vet at noen linjer gir hyppigere kort pels enn andre.
Utstillingskrav‐ kan økes fra good til very good. Min fra to ulike dommere. Tilbakemelding fra DK om
at avlsrådet å ta ut hunder en får informasjon fra ulike jaktprøvedommere om uønsket atferd. Disse
hundene vil vi ikke ha i avl. Ellers støtte i fht forslaget om å stille flere hunder på utstilling. Det er
med på bedre kvaliteten på utstillingsdommeres vurderinger. De blir mer kjent med rasen. Det er
viktig. Vi må ikke glemme at vi har brukshunder. Atferdsproblematikken er et signal til AR og må tas
opp, slik at det kan utarbeides et forslag neste års RS kan ta stilling til. Her må det inkluderes hvordan
følge opp rapporter fra jaktprøvedommere. Tiurcupen ivaretar stimulering til deltagelse på flere
skogsfuglprøver. Uheldig i fht kollisjon med utstillinger og jaktprøver. Her må en følge med i timen.
Oppfordring til alle distrikt om å ha et medlemsmøte vedr avlsarbeidet i NVK.

Årets DK avsluttes. Ryddig og gode debatter, så takk til alle for det.
Spørsmål om hensiktsmessigheten for DRene som må reise fryktelig tidlig lørdag morgen for å stille
på DK/RS. Økonomisk mye å spare for klubben ved å ha et slikt arrangement over to dager.
Årets DK avsluttes endelig kl 1205.

Bente Øfjord
referent

Avlsrådets årsmelding
2017

Hva har vi jobbet med ?
Rasekompendiene
Avlsplan/RAS
Nye skjema for innmelding avlshund, både hannhund og tispe, og «parring som tilfredsstiller
avlskriteriene». Digitale løsninger.
Hva gjør vi med importene?
Avlsrådsmøter, felles møte med svenske AR, løpende arbeid med paringshenvendelser, andre
typer henvendelser, helsesituasjon for rasene våre i andre land, andre utredninger og
oppdateringer IT verktøy, representasjon, deltakelse medlemsmøter, Landstreff, hannhundskue

Rasekompendiene
Rasebeskrivelse med kommentarer
Korthåret Vorstehhund

NORSK VORSTEHHUND KLUBB

Rasekompendiene
Kort historikk
Rasebeskrivelse
Helhetsinntrykk
Atferd/temperament
Beskrivelser av eksteriør
Beskrivelser av feil og vurdering

Eksempel, fra rasestandard:
Hode:Tørt, velskåret, verken for lite eller for stort i forhold til kroppen
og kjønnet.
Skalle:Tilstrekkelig bredde, svakt hvelvet, svakt markert nakkeknøl og
ikke for dyp midtfure, moderat utviklete øyebrynsbuer.

NVK kommentar: Vi ønsker at hodet skal ha parallellitet med myke buer sett fra siden. Ovenfra
skal både skalle og snuteparti ha parallelle linjer og i liten grad avsmalende. Se fig. Viktig at
skallen ikke blir for kort, da dette bryter med det edle uttrykket. Avstanden fra et punkt midt
mellom øynene skal være tilnærmet like langt til snutespiss som til nakkeknøl.

Samarbeid med Sverige
Mye er likt mellom Norge og Sverige, men litt ulik oppbygging av organisasjonen.
Sykdomssituasjonen i rasene våre
Vi diskuterte blant annet:
HD situasjonen. Sverige sliter med økende antall B‐ og C‐hofter og lave røntgingstall
Svenskene var meget interessert i HD‐indeks ‐ (2018 tatt i bruk på SV)
Innføre felles indekser, slik at det blir lettere å sammenligne helsestatus på tvers av
landegrensene, gjerne i hele Norden.
Avprøving av hunder og hvilke egenskaper som vektlegges.
Det ble konkludert med å opprettholde kontakten og samarbeide videre med Sverige

VALPEPRODUKSJON
Noe høyere på SV og KV i 2017, LV uendret
Periodevis for lav produksjon
Hvordan kan vi påvirke?
Mange er opptatt av å konkurrere fremfor å avle….

Import; SV 13, KV 8, LV 5
særlig fra Danmark og Sverige

reg.år
2000
2001
2002

ant.reg ant.reg ant.reg
. SV
. KV
. LV
169
233
46
170
318
30
154
238
34

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017'

182
204
156
172
181
113
121
199
155
100
126
111
114
120
138

319
274
222
179
248
227
278
237
165
233
163
232
256
193
219

41
23
21
37
23
23
20
19
19
44
15
21
17
16
16

Gj.snitt

149

235

26

Henvendelser om parringer
Avlsrådet opplever at vi ofte kommer litt sent inn i planlegging av kull.
Vi kunne ønske oss å være med på mer langsiktig planlegging med den enkelte oppdretter.
Mange har allerede bestemt seg for hannhund når de kontakter avlsrådet.
Avlsrådet kan sitte på informasjon som kan være nyttig for den enkelte, og avlsrådet ønsker å
være en aktiv medspiller når det gjelder å utrede hvilke muligheter som foreligger.
Avlsrådets oppgave er jo også å se på hva som er det beste for rasen totalt sett, og kan komme
med råd i forhold til det.

Datahound
Fungerer godt
Flere bilder!
Oppdatering avlshundlister og resultat parringer
Manglende prøvestarter ‐ henvendelse NKK

HD
KV og LV uendret – god, men kunne ønsket at flere ble røntget.
SV; 2017: 12,3 % (2015; 20%, 2016: 9,5% ) store svingninger – lave tall, vi må få røntget flere av
hundene i de siste årgangene før vi kan konkludere.
Det er i 2017 røntget 88 stk. SV, 14 flere enn i 2016. ( 10 stk. HD grad C og 1 HD grad D. )
Vi må følge godt med på HD situasjonen for SV.
Hos denne rasen er arvbarheten for HD høyere enn på de andre rasene. Det positive med dette
er at da kan vi gjøre noe med det! Dette gjør vi gjennom avlskriteriene og krav til samlet HD
indeks i tillegg til fri‐status for avlsdyr.
I forsøk på å øke andelen hunder som røntges ble det i 2017 sendt ut brev til SV eiere med
hunder mellom 2‐ 5 år som ikke har røntget hundene sine med oppfordring om å gjøre dette.

HD LV
Når det gjelder LV er det viktig å merke seg at vi selger mellom 30‐50% av valpene til Sverige og
de HD sjekkes der.
Det gjør at reel sjekk % i Norge er høyere enn de oppgitte 54%.
LV ville ha stor nytte av felles HD kjøring med Sverige da avlsbasen er felles mellom landene.

HD indeks NKK
Problem; NKK indeks har vært forskjellig fra NVK indeks
Nå nye indekser NKK! Oppdatering av databasen
NKK om bakgrunn for endringene:
Flere raser benytter seg allerede av HD‐indeks i avlsarbeidet, og det er ønskelig at flere raser
benytter seg av indeksen framfor enkeltindividenes egne røntgenresultater når avlsdyr plukkes
ut og kombinasjoner planlegges. Det har derfor vært viktig å kvalitetssikre datamaterialet for
HD‐indeksen

Endringer i NKK databasen/INDEKSEN :
‐Datauttrekket som brukes i indeksen går nå bare tilbake til 1987 (tidligere ble alle data brukt).
‐Indeksens beregnede gjennomsnitt er basert på de siste årgangene av røntgede hunder.
‐Uttrekket av hunder tar bare ut hunder med registrert fødselsdato.
‐Det betyr at hunder importert som voksne har HD‐informasjon med seg fra utlandet (gjelder
importer fra Norden og noen få andre land)
‐De statistiske regnemodellene er de samme som tidligere.
‐ Indeksen fungerer fortsatt slik at en gitt hund i gjennomsnitt skal få dårligere indeksverdi over
tid, fordi rasegjennomsnittet som den sammenlignes mot blir bedre og bedre.

Helse
«Nye» sykdommer
Eks vWD korthår
Meldinger; sporadisk om kjente sykdommer, ikke økende
Åpenhet viktig

NKK : registrering av arvelig sykdom
Veterinærer kan registrere arvelige sykdommer hos hunder.
Hensikt: Få bedre oversikt over arvelige sykdommer , enklere å planlegge sunn avl
Gi raseklubbene en pekepinn på hva de bør ta hensyn til i framtidig avlsarbeid.
Hjelp for oppdrettere som ønsker å vise at de setter helse først i avlsarbeidet.
Enkelte vil kanskje føle at en diagnose som er synlig i DogWeb vil stille hunden og/eller oppdretteren i
et dårlig lys, NKK mener tvert imot at en diagnose som er offentlig kjent vitner om en ansvarsfull eier.
En eier/oppdretter som bevisst holder tilbake informasjon fremstår ikke som seriøs.
Hunders framtidige helse og velferd avhenger av oppdrettere og deres valg av avlshunder.
Registrering i DogWeb vil derfor være et kvalitetsstempel på ærlighet, åpenhet og ansvarsfølelse.
Norsk Kennel Klub anbefaler derfor alle eiere til å oppfordre veterinæren sin om å registrere hundens
diagnoser i registeret for kliniske diagnoser.

Importer
Forslag; bruk av skjønn siden importene ikke får representative indekser
Svært viktig at avkommene mønstres på prøver og utstillinger, og blir røntget. Vi ser at
indeksene på importene relativt raskt korrigeres opp til «riktig» nivå når dette skjer.
Mange av de importerte hundene har kuperte haler og kan derfor ikke delta på norske prøver.
Fra et avlsmessig synspunkt hadde det vært en fordel om disse kunne få vise seg frem på prøver
under norske forhold.
Møte med NKK og Bretonklubben. Ønske om større mulighet for dispensasjon fra regelverket slik
at kuperte hunder kan stilles på prøve. NKK vil jobbe videre med dette.

Konsekvens import
Våre hunder blir påvirket av den avl som føres i landene vi importerer hunder fra. Dette trenger
ikke være negativt, men utviklingen blir mer uforutsigbar både når det gjelder helse (HD),
gemytt, eksteriør og jaktlige egenskaper.

Arbeidet for å få den norske hundedatabasen oppdatert med data (først og fremst HD‐data) fra
SKK og DKK er viktig i denne sammenheng.

HD‐info som kan deles felles i de Nordiske land (inkludert Finland) er som nevnt noe vi har
startet arbeidet med.

ÅRSRAPPORT
AVLSRÅD KV 2017
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MEDLEMMER AR KV
●

Ved årets begynnelse:

●

Solveig Strøm Aaknes

●

Tommy Andersen

●

Anne Grete Langeland

●

Fra april: Karina Kolflaath erstattet Tommy

Fra desember: Terje Bradal erstattet Solveig,
men har dessverre måttet trekke seg igjen pga
sykdom.

●
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ARBEIDET SISTE ÅR
Rasekompendiet. Ferdig utkast levert.
Utfordringer knyttet til å få bilder med høy
oppløselighet og rettigheter.
●

Nye momenter: Fargeproblematikk.
–spesifisering

fra NKK(FCI) ang. tenner.

Dommerkonferanse vil bli planlagt I løpet av
2018.

●
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PARRINGSHENVENDELSER
●

I overkant av 30 formelle henvendelser

●

26 godkjente kull

●

2 Andre parringer

●

3 paringer ikke godkjent
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AVLSGRUNNLAGET
Også i 2017 har vi en liten tilvekst av godkjente
hannhunder.

●

●

Importer:

–Sverige

4

–Finland

1

–Polen

1

–Ungarn
–Import

2

av nytt blod litt mindre enn tidligere

–Oppdrettere

som ønsker
å ta inn nytt blod,
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oppfordres til å ta kontakt med AR

MØTE MED SVK AR
●

Samarbeidsmøte i Stockholm

●

Endre betegnelser?

●

Utveksle HD-data over grensene

●

Felles avlshunder i stor grad

10. februar 2018 - NVK DK

HENVENDELSER
●

God kontakt med oppdrettere

●

Ca 30 henvendelser

●

Formelle og noen uformelle.

Vi ønsker at flere oppdrettere tar kontakt i en
tidlig fase når de planlegger valpekull

●

Der all informasjon er tilgjengelig, forsøker vi å
ha en responstid på et par uker

●
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REGISTRERINGSTALL
●

2015: 289

●

2016: 194

●

2017: 219

●

Registrerte kull NKK 2017: 34( X importer)
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ANTALL REGISTRERTE
KV 1980-2014
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GEMYTT/ATFERD
●

Jevnt over veldig bra

I 2017 hatt fokus på innrapportering av uønsket
atferd

●

–Piping,

losing, angrep og dominering,
vedvarende jaging av klovdyr
Dommerbrev på vei ut med ønske om
innrapportering til NVK

●

●

Vanskelig å skille arv og miljø
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HELSE
●

HD omtrent uforandret

●

Avlest hos NKK 2017 106 hunder:

–A:

79

–B:

19

–C:

8

●

4 av de som har C siste år er såkalte “trekkhundparringer”

●

EBJ ingen nye kjente tilfeller

VW2 ikke testing på norske hunder, men ønsker på
importer evt på foreldredyr

●

●

Andre kjente arvelige sykdommer ikke registrert siste år.
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HELSE
Sykdommer som potensielt kan være arvelige,
ønskes innrapportert. Dette for å unngå å
kombinere enkeltdyr og linjer med samme
svakheter.

●

Eksempler på sykdommer som kan ha arvelig
komponent:

●

–Korsbåndskader,

bruskløsning(OCD), epilepsi,
øyelidelser som f.eks innrullede øyelokk og
hudlidelser som allergi
Vi er avhengige av åpenhet om slike sykdommer
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om rasen skal være like frisk og robust også I

RESULTATER
Historisk gode resultater for KV I 2017
VM for kontinentale fuglehunder
KV Kaiser, med fører Geir Sve, ble premiert med Excellent og Tres Bon under VM for
stående fuglehunder i Frankrike
KV Peppa, med fører Fredrik Engell Sæthereng fikk en Tres Bon under
Middelhavscupen samme sted.

NM Vinter 2017:
Gull til Korthårslaget
Itza’s Heidi, Anne Maj Krogh
Tiurjegerens Solo av Sognexpressen , Robert Brenden
Rypesteggens Cot Ravna, Ulf Antonsen
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RESULTATER
NM‐Skog:
KV: N UCH N J(K)CH Haugtuns Frøken Kalla med e/f Lisbeth Reinertsen fikk
3.VK kval og 3.VK i Finale under NM Skog.

NM Høyfjell 2017:
Gull til Korthårslaget
Rypesteggens Ravna, Ulf Antonsen.
Rypesteggens Eowyn, Sveinung Steine.
Aska, Jens Thomas Sagør.

NM Lavland 2017:
Gull til Korthårslaget
Sagåsens Nico, John Halvor Madsen, som også ble nr 1 individuelt
10.som
februarble
2018nr
- NVK
DK
Peppa, Fredrik Engell Sæthereng,
5 individuelt

JAKTPRØVEPREMIERINGER
●

Økning i antall premieringer siste årene:

–2014:

195

–2015:

269

–2017:

272
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UTFORDRINGER FRAMOVER
●

Oppnå stabilitet i Avlsrådet KV

Skjønnsutøvelse knyttet til utenlandsk
avlsmateriale er krevende.

●

Manglende innrapportering om hvorfor hunder
får 0 i utstillingspremie.

●

Manglende innrapportering av uønsket atferd på
prøver.

●

Få flere oppdrettere til å ta tidlig kontakt når det
planlegges kull.

●
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AVSLUTNING
Avlsrådet er stolt av rasens framgang og
suksess. Vi takker for et godt år og ønsker lykke
til med både avl og alle typer prøver og
utstillinger i 2018
Karina Kolflaath og Anne Grete Langeland
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Årsmelding 2017 strihår
• Helse
• Jaktprøver
• Registreringer

Utvikling i HD for SV, pr. reg.år
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HD – 89 hunder røntget i 2017. Antall hunder
med HD C eller verre 11. HD% ‐ 12,3.
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Det prates mye rundt HD i fuglehundmiljøet
– Noen mener HD ikke er viktig i det hele
tatt. Spennende å se om dette gjør seg utslag
på statistikken.

90

Historisk utvikling
• Svingende tall, vanskelig å
konkludere.
• Få røntgede…
• Mulighet for forbedring!

Utvikling i HD for SV
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Annen helse
• Epilepsi/allergi
‐ Få meldinger
‐ Forskjellige typer/arvbarhet
‐ Oppfordrer til å melde mer til
AR

• Von Willebrand
‐ Ingen nye tilfeller siste årene.
‐ Vellykket strategi

Gemytt
Offisielle

Uoffisielle

• Meget få (ingen) meldinger om
gemyttlige avvik – mentalt sunn
rase.
• Mer press på dommerne?
Prøvedeltagere?
• Ønske om mer åpenhet

• Hviskes rundt omkring om
tilfeller. AR får kanskje høre om
det via via via via…….
• Rykter?

Jaktprøver
• 693 prøvestarter resulterte i 174
premier
• Premieprosent på 25,1 som er meget
bra og en oppgang fra 2015 og 2016
(hhv 19,6% og 21,3% premiering)
• Gjennomsnittstallkarakterer (samme
nivå som to foregående år):
‐ Jaktlyst 4,2
‐ Fart 4,2
‐ Selvstendighet 5,8
‐ søksbredde 3,5
‐ reviering 3,6
‐ samarbeid 3,8

• 27 hunder har fått til sammen 38
førstepremier
• 10 nye VK‐ hunder
• 7 hunder har fått 9 x 1 VK!
• Førstepremiehundene (AK) har
gjennomsnittlig jaktindekser på 215
• Førstepremiehunder i VK har
gjennomsnittlig jaktindekser på 211
• HDindeks på 105
• Meget god deltakelse på NM lag med
to sølv
• NM Skog noe tynt med tre deltakere

Registreringer
• NKK‐tall viser 151 nye strihår
• 13 importer
• 13 kull – 138 valper ‐gjennomsnitt 8,1 valp
• Økning fra 2016

Kontakt med AR
• Ca 20 kontakter om parring
• 7 kontakter med spørsmål om hannhund
• Mange har allerede bestemt seg og ønsker dobbeltsjekk ang
godkjent/ikke godkjent
• 5 kull utenfor klubben, ingen godkjente kravene til NVK ‐ To grunnet
indekser

