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Saksbehandler:
Britt Svendsen

Godkjenning av innkalling, saksliste og ant stemmer
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
17.02.2019

Vedlegg:
Oversikt over antall stemmer pr 31.12.2018

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

Anders Simensrud
leder

Saksnummer
001/19

Oversikt over antall medlemmer og stemmer på RS

Distrikt

Antall medlemmer
pr. 31.12.2018

Agder

Antall stemmer
på RS 2019
28

1

Buskerud

144

2

Finnmark

39

1

171

2

Hordaland

79

1

Møre og Romsdal

20

1

Nordland

59

1

393

4

Rogaland

56

1

Troms

70

1

182

2

Vestfold/Telemark

93

1

Østfold

72

1

1406

19

Hedmark/Oppland

Oslo/Akershus

Trøndelag

Totalt
Totalt 1415 medlemmer inkl. utenlandske medlemmer.

Saksbehandler:
Britt Svendsen

Valg av ordstyrer
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
17.02.2019

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Forslag fremmes i møtet.

Anders Simensrud
leder

Saksnummer
002/19

Saksbehandler:
Britt Svendsen

Valg av referent og protokollunderskrivere
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
17.02.2019

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Forslag fremmes i møtet.

Anders Simensrud
leder

Saksnummer
003/19

Saksutredning
Representantskapet skal velge referent og 2 representanter til å underskrive protokollen, jfr
Norsk Vorstehhundklubbs lover § 3-4, b.

Saksbehandler:
Britt Svendsen

Godkjenning av nye distriktsrepresentanter
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
17.02.2019

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Nye distriktsrepresentanter er:
Agder:
Finnmark: Petter Kaald
Møre og Romsdal: Frode Erlandsen
Troms: Anne Maj Krogh
Trøndelag: Geir Sve
Østfold: Henrik Fossum
Ovennevnte nye distriktsrepresentanter godkjennes.

Anders Simensrud
leder

Saksnummer
004/19

Saksutredning
Følgende nye distriktsrepresentanter er valgt for 2019:
Agder: Årsmøte 7.2.19
Finnmark: Petter Kaald
Møre og Romsdal: Frode Erlandsen
Rogaland: Ikke valgt ny distriktsrepresentant
Troms: Anne Maj Krogh
Trøndelag: Geir Sve
Østfold: Henrik Fossum

Saksbehandler:
Britt Svendsen

Godkjenning av distriktenes valgkomiteer
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
17.02.2019

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Distriktenes valgkomiteer for 2019 godkjennes.

Anders Simensrud
leder

Saksnummer
005/19

Saksutredning
Distriktene har i sine årsmøter valgt følgende valgkomiteer:

AGDER:

BUSKERUD

FINNMARK

Helge Reinertsen
Magne Brynjulfsen

Terje Holmberg
Anders Simensrud
Christoffer Pedersen

Torhild Jakobsen
Linda M. Rognmo
May Britt Hauffen

HEDMARK/OPPLAND

HORDALAND

MØRE OG ROMSDAL

Kristian Noer
Erik Huse
Tommy Andersen

Endre Gunnar
Bergesen
Tommy Bjerke
Børge Follesøy

Grete Hoel
Rune Nedrebø

NORDLAND

OSLO/AKERSHUS

ROGALAND

Bjørn Størkersen
Arne Eliassen
Bente Øfjord

Aleksander Kristiansen

TROMS

VESTFOLD/TELEMARK

TRØNDELAG
Ketil Arntsen
Steinar Lund
Øyvind Årsund
ØSTFOLD
Sissel Marthinsen
Geir Luthen
Terje Johannessen

Thomas Ellefsen
Åse I Furuheim
Ulrich Aasland

Saksbehandler:
Anders Simensrud

Årsberetning for 2018
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
17.02.2019

Vedlegg:
Årsberetning for hovedstyret i NVK 2018

Hovedstyrets innstilling:
Årsberetning for 2018 godkjennes.

Anders Simensrud
leder

Saksnummer
006/19

Hovedstyrets årsberetning 2018
Styret og sentralt tillitsvalgte
Leder
Nestleder

Anders Simensrud
Marius Kjønsberg

Styremedlem
IT
Avlsråd leder
Jaktråd leder
Jaktråd/red FH
Uts.ansv.

Signe Karin Hotvedt
Trude Lien
Geir Henning Strøm
Harriet Wiggen
Anne Grete Langeland

Vara

Odd Erik Rønning (trakk seg fra vervet i august)

Sekretær
Kasserer

Britt Svendsen
Bente Holm

Avlsråd KV

Anne Grete Langeland
Karina Kolflaath
Ingeborg Nina Nygaard

Avlsråd SV

Tor Asle Eliassen ble erstattet av Tone Engløkk Jorde
Torgeir Dahl
Sigurd Nikolaisen

Avlsråd LV

Helge Heimstad
Liv‐Jorunn Karlsen

Dataansvarlig Ståle Garborg
Webredaktør
Redaksjon

Signe Karin Hotvedt
Signe Karin Hotvedt
Harriet Wiggen

Materialforvalter
Britt Svendsen
Revisor
Vararevisor

Morten Sørensen
Kjetil Kristiansen

Valgkomite

Tore Kallekleiv
Øystein Eriksen
Jorunn Hasselberg

Representasjon
RU/FKF
Anders Simensrud

FCI kontakt

Marius Kjønsberg
Audun Kristiansen

Møter
Vi har hatt 10 styremøter i perioden, distriktskonferanse og RS.
Landssamlingen i pinsen var i Bergen regi av NVK Hordaland. Der hadde vi ønsket flere
fremmøtte da det legges ned mye arbeid for arrangør. Dette ble vel gjennomført med både
utstilling og apportprøve.
Fuglehundtinget som var lagt til Bodø og arrangør Salten FK var vi representert ved leder og
nestleder. Der var det flere viktige saker vi behandlet. Revisjon av jaktprøvereglene var en av
tingene. NVK hadde sendt inn tre saker, men kun en av de gikk gjennom. Det var innføring av
apport i alle premiegrader på skog. Dvs apportbevis gjelder ikke på skog fra 1.1.2019.
Andre viktige saker som var fremmet som hadde betydning for oss var bl.a. forslag om
fjerning av 1 AK fullkombinert på skog som inngang til Norsk jakt championat. Dette fikk vi
avverget. Det samme gjaldt forslag om fjerning av innkalt rapport på skog for å få
Ærespremie. Dette gikk heller ikke gjennom. Det var også mange andre viktige saker, men
det henvises til FKFs protokoll fra fuglehundtinget.
Marius Kjønsberg har blitt leder i RU. Anders Simensrud sitter som RU‐representant i FKFs
lavlandskomite. Han har også sittet i en NM lag‐komite for å se på NM lag‐reglene. Det har
vært flere møter i RU og i lavlandskomiten med mange viktige saker.
Det er god kjemi i hovedstyret og i RU.
Viktige saker
Vi tok sølv og bronse i NM lag. SV laget tok bronse på NM høyfjell som vi arrangerte på
Hjerkinn og KV tok sølv på NM lavland.
Vi tok sølv i NM skog. Se fyldig rapport i årsrapporten til jaktrådet.
Når det gjelder NM høyfjell så er dette et svært krevende arrangement å arrangere. NVK har
dette kun hvert 12 år. To hundre startende i NM pluss UK/AK partier. Dette har vært
prioritert på alle styremøter vi har hatt i år. Vi bestod med glans og har fått positive
tilbakemeldinger fra FKF, dommere og deltagere. Noen små ting vil alltid dukke opp, men
dette ble løst på en ryddig måte. Vi gir en ekstra honnør til Bente Holm, Eva Pedersen, Signe
Karin Hodtvedt og Unn Johannesen som sto på sent og tidlig. Anders Simensrud og Geir
Henning Strøm var også med i arrangements komiteen. En takk også til NKK representant
Dagfinn Fagermo og vara Roy Allan Skaret.
Vi vil også gi en spesiell takk til dataansvarlig Ståle Garborg som er usynlig for de fleste men
har bidratt i en årrekke for både hjemmesiden, NVC og avlsrådet. Dette er en person vi har
vært helt avhengig av. Han selv bor og jobber i Spania men er vorsteher entusiast på sin hals.
Avlsrådet har hatt for lite parringer dette året av forskjellige årsaker så det har vært for lite
valper ute på godkjentlistene. Se fyldig rapport fra avlsrådet.
Felles avlsråd har begynt å ta form og vi har tro på at mye kan gjøres felles for alle
raseklubbene i RU.
Årets hunder har blitt kåret. Se fyldig årsrapport fra jaktrådet.
Vi har også jobbet mye med å få inn nye sponsorer. Der lykkes vi delvis og fikk inn noen i
forbindelse med NM høyfjell. Odd Erik Rønning som hadde dette måtte trekke seg fra styret i

2018. Vi håper at vi får inn personer i neste periode som kan fortsette arbeidet.
Antall medlemmer
 2018 ‐ 1415 medlemmer, 11 æresmedlemmer
 2017 ‐ 1403 medlemmer, 11 æresmedlemmer
 2016 ‐ 1432 medlemmer, 11 æresmedlemmer
 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
Hovedstyret takker alle for innsatsen 2018.

Avlsrådets beretning for 2018
Avlsrådets sammensetning
Korthår: Anne Grete Langeland, Karina Kolflaat , og fra april 2018 Ingeborg Nina Nygaard
Langhår: Helge Heimstad, Liv‐Jorunn Karlsen fra sommer 2018.
Strihår: Sigurd Nikolaisen, Torgeir Dahl, fra august 2018 kom Tone Engløkk Jorde inn for Tor
Asle Eliassen.
Leder: Trude Lien
Generelt
Det har vært avholdt 8 møter i AR dette året. Møtene har vært holdt som telefonmøter, vi
har ikke hatt fysiske møter for hele avlsrådet i 2018, men arbeidsgruppen for ny avlsplan har
hatt møte på Gardermoen i oktober 2018.
Arbeidet i AR har i store trekk vært utført etter samme retningslinjer som tidligere mht.
paringshenvendelser, andre typer henvendelser og løpende arbeid med blant annet
utredninger og oppdateringer.

Avlsrådet har også i 2018 arbeidet mye med rasekompendiene. Vi ble ferdige med disse i
august 2018 og kompendiene ble da sendt til NKK for godkjenning. I oktober fikk vi
kompendiene tilbake med kommentarer og påpeking av noen forhold som burde rettes.
Vi tok så en ny runde med kompendiene der Kai Rune Johannessen var med og hjalp til med
ferdigstilling. Vi sendte justerte versjoner tilbake til NKK i desember. Pr dags dato har vi ikke
fått noen tilbakemelding på dette.
Arbeid med rasekompendiene har vært tungt og vanskelig arbeid for avlsrådet da det krever
en del spisskompetanse på eksteriør og utstilling. Vi har derfor hentet inn en del utenfra,
blant annet skisser og bilder for god nok illustrasjon, dette har vært tidkrevende arbeid.
Dette er hovedårsaken til at arbeidet med kompendiene har tatt tid og strukket seg over
flere år. Vi håper at vi nå ganske snart har kompendier som er godkjent av NKK. Vi kan da gå i
gang med å arrangere eksteriørdommer‐konferanse.
En annen arbeidskrevende sak i 2018 har vært arbeid med ny avlsplan.
I 2017 involverte vi distriktene i arbeidet og sendte over spørsmål slik at alle skulle få
anledning til å uttale seg om hvor vi vil gå med rasene våre. Vi har jobbet videre med
innspillene og satte ned en egen arbeidsgruppe for å sy sammen ny avlsplan. I dette arbeidet
har vi nå sveiset sammen NVKs avlsplan med RAS; Rasespesifikk avlsstrategi, som er avlsplan
i kennelklubbens mal. For fremtiden vil RAS være NVK sin avlsplan.
Arbeidsgruppen for ny avlsplan har bestått av avlsrådsleder og en representant fra hver rase;
for KV Karina Kolflaath, for LV Liv‐Jorunn Karlsen og for SV Torgeir Dahl.
RAS for hver rase er nå så godt som ferdig og vil bli lagt frem på DK/RS for innspill fra
distriktene. I løpet av våren 2019 vil avlsrådet ferdigstille nye avlsplaner som sendes til NKK.
Under arbeid med nye avlsplaner har avlsrådet sett det nødvendig å justere avlskriterier for
strihåret vorsteh og korthåret vorsteh. Denne endringen skriver seg også fra utvikling av
rasene, og bruk av nye verktøy i avlsarbeidet; indeksberegninger. Vi legger derfor frem
forslag om endringer i avlskritereine på RS/DK.
Avlsrådet har arbeidet med nye skjema for innmelding av avlshund og innmelding av parring
som tilfredsstiller avlskriteriene. Vi ønsker å gå bort fra begrepet «godkjent parring». Vi
ønsker også å få til en digital løsning og vi har arbeidet videre med dette i 2018. Vi har ikke
hatt kapasitet til å gjøre ferdig dette arbeidet, men dette vil stå høyt på prioriteringslisten for
2019.
Avlsrådet har sett behovet for å opprette en pris for beste jaktpremierte utstillingshund.
Denne prisen skal utdeles hvert år, en pris for hver rase. Avlsrådet har derfor fremmet et
forslag om dette til DK/RS.

Når det gjelder eksteriør har vi bedt NKK om å gjennomføre høydemåling for alle rasene på
alle utstillinger i 2019. Dette på bakgrunn av at det har blitt reist spørsmål om hundene har
blitt mindre i fysisk forstand, dette gjelder særlig for SV og KV. En god måte å kartlegge dette
på er å gjennomføre slik høydemåling. Dette kan eventuelt gjentas om noen år for å følge
utviklingen vedørende størrelse på hundene.
Valpeproduksjonen
Valpeproduksjonen har gått ned i 2018, til dels dramatisk for SV.
Av strihår ble det i 2018 født 9 kull med til sammen 60 valper ( mot 13 kull og 138 valper i
2017)
På KV var det registrert 25 kull (mot 32 i 2017) med i alt 190 valper født i 2018. Det gir 29
færre valper valper enn i 2017.
For LV er det født 3 kull med tilsammen 26 valper, dobbelt så mange valper som i 2017.
NB! Det er et visst etterslep i registreringssystemet slik at ant. kull og ant. valper vil kunne
endre seg noe.
Valpeproduksjonen har totalt sett i år vært for lav i forhold til etterspørselen, dette var
særlig merkbart siste halvår i 2018. Dette gjelder alle 3 rasene våre, men særlig var det
spesielt lav valpeproduksjon på strihår og korthår i forhold til «normalen», der det i flere
måneder ikke var godkjente kull på nettsiden vår.
Avlsrådet har diskutert hvordan vi kan stimulere til større valpeproduksjon. Det er etablert
avlspris og oppdretterpris som skal virke stimulerende. Vi har inntrykk av at prisene er noe
oppdretterne er opptatt av og at de derfor virker etter hensikten. Kriteriene for avl er også
under kontinuerlig vurdering, og kravene i forhold til jaktprøvepremiering lempes litt på i
forslag til nye kriterier. Det gjøres også justeringer i såkalte «andre parringer», dette håper vi
også kan stimulere til økt produksjon.
Det kan virke som om mange er svært ivrige i å delta i konkurranser og derfor prioriterer
prøvedeltakelse fremfor avl.
Det importeres en god del hunder, først og fremst fra Sverige og Danmark, men også andre
land er aktuelle.
Mht. importer er det for SV registrert 7 importer, fra Danmark, Finland og Island. For KV er
det registrert 8 importer, også fra nordiske land i tillegg til Serbia.
Mange importer kommer altså fra nordiske land, men ofte har de opprinnelig opphav eller
store deler av stamtavla fra andre land i Europa.
IT
Datahound, NVK’s hundedatabase fungerer godt og det virker som mange medlemmer
følger med på og benytter seg av dette verktøyet. Vi ønsker å få lagt ut flere bilder av

hundene, men er avhengig av å få tilsendt bilder fra eierne da systemet ikke åpner for at
eierne selv kan legge inn bilder.
Bilder av hundene kunne det vært mye mer av og alt for få benytter anledningen til å få lagt
ut gode bilder av sin hund.
Avlsrådet prøver å holde lister over avlshunder oppdatert, men er avhengige av at eiere
melder inn endringer, vi klarer ikke til enhver tid å holde oversikt over hunder som har
kvalifisert seg med nye resultater eller hunder som skal fjernes ved for eksempel sykdom
eller død. Vi jobber som sagt med en digital løsning for innmelding av avlshunder, da blir det
opp til eierne selv å sørge for at listen er oppdatert med godkjente avlshunder.
Innskriving av jaktprøvekritikker for 2018 har stort sett gått fortløpende etter hvert som vi
har fått dem tilsendt.
Innskriving av utstillingskritikker har lagt noe etter da dette har vært prioritert lavere enn
innskriving av jaktprøvekritikker. Nå har vi imidlertid fått en dedikert person til å skrive inn
kritikker fra utstillinger, så dette er i ferd med å bedre seg. Skriving av kritikker på utstilling
vil formodentlig snart kun skje digitalt slik at kritikker kan overføres direkte på sikt.
Vi får sporadisk meldinger om prøvestarter som mangler i NVK’s database. Dette må først
sjekkes i NKK’s DogWeb. Ligger de der og ikke i NVK databasen kan henvendelse gjøres til
AR. Det kan ta 2 – 4 uker fra et prøveresultat er synlig i DogWeb til det er synlig i
Datahound. Dette har med hvor raskt NKK legger dataene ut på filer der vi kan hente dem
ut og oppdatere Datahound. I perioder har det vært etterslep her og dette har tatt lenger
tid.
Utviklingen av HD
AR følger nøye med på utviklingen av HD for rasene våre.
KV har i 2018 hatt en negativ utvikling i forhold til HD.
ÅR

ANTALL HD‐RØNTGET ANDEL HD I PROSENT

2015 102

3,0

2016 111

5,4

2017 108

7,4

2018 93

15,1

Av 93 hunder som ble røntget i 2018 fikk 13 stk HD grad C, og 1 hund fikk grad D,
dvs vel 15% HD , som er betydelig høyere enn tidligere år.

Den negative utviklingen kan spores tilbake til få hunder/linjer (import), dette gjør at det er
enklere å gjøre grep for å redusere andelen og komme tilbake til det gode nivået som har
vært for rasen. De siste årene har det vært for få røntgede hunder (ca 35% siste 10 år), vi må
øke andel her slik at sikkerheten for indeksene blir høyere.
SV
Totalt 80 hunder er røntget i 2018, 8 færre enn i 2017. 1 hund er re‐røntget med samme
resultat C.
Resultat: 47 hunder med A‐hofter
17 hunder med B‐hofter
14 hunder med C‐hofter
2 hunder med D‐hofter
Dette gir en HD‐prosent på 20.
Hunder røntget i 2018 med B‐hofter utgjør 21,25 prosent.
Prosenttallene for HD de seneste årene ser slik ut:
2015: 20%
2016: 9,5%
2017: 13,6%
2018: 20%
Vi er dessverre oppe igjen på 20% for 2018, dette er ingen god situasjon.
Vi vet at arvbarheten for HD høyere hos SV enn på de andre rasene. Det positive med dette
er at da kan vi gjøre noe med det. Vi må fortsette med fokus på samlet HD indeks for
parringer og fristatus for avlsdyr. I nye avlskriterier foreslår vi å innføre krav om at minst en
av foreldrene i kombinasjon skal ha A hofter.
For å øke sikkerhet på indekser må vi oppmode til at flere røntger hundene sine i tillegg til at
vi vil arbeide for å HD resultater kan deles mellom de nordiske landene.
LV
I perioden 2010 til 2018 er det røntget totalt 104 hunder, ca 54%. I hele perioden er det kun
påvist 2 med HD.
I 2018 er det røntget 15 hunder, 1 med C, 1 med B og resten A.
Lave registreringstall gjør at det er vanskelig å si noe bastant om situasjonen, også her
ønskes å øke antall røntgede hunder og det vil hjelpe å dele HD resultater med naboland da
mange valper selges ut av landet, særlig til Sverige.

Annet vedrørende helse
Avlsrådet følger med på sykdomssituasjonen for rasene våre både i Norge og i andre land.
Det dukker fra tid til annen opp «nye» sykdommer. Avlsrådet har blant annet sendt
henvendelser til raseklubbene i Europa og spurt om situasjonen vedrørende vWD på KV,
men så langt har vi ikke holdepunkter for å si at dette er noe vi vil få problemer med i Norge,
situasjonen bør likevel holdes under oppsikt og test av importer som brukes i avl vil være en
faktor som vil redusere risiko.
En annen sykdom som vi ønsker å følge er EBJ på KV, dette er en alvorlig hudsykdom som
fører til tidlig død/avliving. Vi har ikke hatt tilfeller i Norge så langt vi kjenner til.
KV: Vi ønsker imidlertid å teste utenlandske hunder for vWD og EBJ før bruk i Norge.
Det kommer sporadiske meldinger om sykdommer som allergi og epilepsi, men ikke noe som
er alarmerende og antall meldinger ligger på samme nivå som tidligere år. Vi kan bare
oppfordre oppdrettere og hundeeiere til å være åpne og ærlige om eventuelle sykdommer
slik at vi får god oversikt og kan legge strategi og planlegge avl for å redusere sykdommer.
NKK har opprettet muligheter for registrering av arvelige sykdommer i Dogweb, dette er
positivt og noe vi må utnytte i arbeidet vårt.
Representasjon
AR‐representanter har vært til stede ved diverse medlemsmøter og andre arrangementer,
og blant annet var avlsrådsleder og en korthårsrepresentant tilstede ved klubbens
hovedsamling i pinsen i Bergensområdet. Vi hadde «avlsrådets time» og opplevde at det er
stor interesse og mange spørsmål knyttet til avlsrådets arbeid. Dette er positivt.
Avlsrådet sto i tillegg for hannhundskue, der det var påmeldt 9 KV og 3 SV. Dette er en arena
der oppdrettere kan få sett på aktuelle hannhunder og hannhundeiere kan få vist frem sine
hunder. Dette er positivt for interessen for avl og noe vi håper å videreføre på kommende
landstreff.
Apportprøvene samler svært mange startende fra våre raser. Et meget godt samlingspunkt
for vorstehhund‐eiere og en god plass for rekruttering av nye vorsteh‐eiere. Apportprøvene
og apportkurs er en meget god aktivitet å invitere potensielle vorsteh‐kjøpere til.
NVK får hvert år invitasjon fra Deutch Langhaar Verband om å delta på årsmøtet. Dette er
noe vi skulle prøvd å delta på av og til, men det er ressurskrevende på flere måter. I tillegg
foregår møtet på tysk og språk kan være et hinder for deltakelse. Vi har planer om å alliere
oss med naboland og veksle på å dra for så å utveksle informasjon i ettertid.

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. Det er positivt med aktive
oppdrettere, men avlsrådet kan i en del sammenhenger 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.
Det er viktig at oppdrettere følger opp og informerer avlsrådet om 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.
Avlsplan og RAS (Rasespesifikk avlsstrategi)
Avlsrådet har i hele 2018 arbeidet med ny avlsplan og med å sveise sammen ny avlsplan med
RAS‐dokumentet som er en avlsplan i NKK sin mal.
Avlsrådet nedsatte en egen arbeidsgruppe for dette arbeidet bestående av en representant
fra hver rase i tillegg til avlsrådsleder. Vi har hatt fysisk arbeidsmøte på Gardermoen og i
tillegg hatt arbeidsmøter pr telefon. Raserepresentantene har utarbeidet RAS for egen rase,
det er lagt ned mye og godt arbeid i denne oppgaven. Vi vil finpusse på dokumentene etter
RS og sende nye RAS dokumenter til godkjenning til NKK i løpet av våren 2019.
Kontakt med naboland
AR har sporadisk kontakt med de andre nordiske landene på flere nivåer. Vi vil arbeide for å
holde god kontakt med naboland også i fortsettelsen. Dette er viktig da vi deler mye
avlsmateriale.
Blant annet har Avlsrådet bedt RU/Felles avlsråd om å utrede mulighet for å dele HD
resultater med de andre nordiske landene. Felles avlsråd skal ta tak i denne oppgaven, dette
vil være et verdifullt bidrag i arbeidet med å redusere HD frekvens.
Avlsindekser
Indeksene er et meget nyttig hjelpemiddel i planleggingen av avlsarbeidet.
Vi opplever at indeksene blir brukt av medlemmene. Dette på bakgrunn av at det stadig
kommer spørsmål til avlsrådet om når de «nye» indeksene kommer. Indekskjøring skjer 2
ganger årlig, etter høstsesongen og etter vintersesongen. Målet er at vi skal ha ferske

indekser innen St Hans og i løpet av januar. Vi må nok erkjenne at det blir noe forsinkelser på
dette arbeidet som vi setter bort til fagfolk utenfor klubben. På sikt vil det kanskje være
mulig å få utregning av indekser innarbeidet i datahound slik at indekser utregnes
fortløpende, men dette krever nok mye både tid og ressurser og systemet må overvåkes av
fagfolk.
Vi har hatt problemer med å finne gode løsninger for importer i indekssystemet, importene
får ikke representative indekser og blir således ikke «rettferdig» behandlet i systemet. I 2018
bestemte vi derfor at vi inntil videre må se på en mere fleksibel handtering av indeks‐
systemet for godkjenning av importerte hunder i avl. Avlsrådet utarbeidet et forslag om
bruk av skjønn når det gjelder indekser. Dette ble vedtatt på fjorårets RS og importer
vurderes derfor skjønnsmessig pr i dag.
Det er 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.
NVK har ansvar for at avlsarbeidet for våre tre raser har en god utvikling i tråd med
avlsplanen og RAS‐dokumentene. Ettersom det er en relativt stor andel importer/import av
gener, er det noe begrenset hvilken innflytelse NVK og våre tiltak har på utviklingen av
hundene våre. 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.
Kontakt med andre land er derfor viktig sett i denne sammenhengen.
Arbeidet for å få den norske hundedatabasen oppdatert med data (først og fremst HD‐data)
fra SKK og DKK vil også være 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.

Sluttkommentar
Vi ønsker at oppdrettere og hundeeiere skal se på Avlsrådet som en god ressurs for den
enkelte hundeeier, og for klubben. Avlsrådet har mange oppgaver, en av dem er å håndtere
henvendelser om avl etter de retningslinjer som ligger i avlskriteriene, som er vedtatt av
DK/RS. AR har også som oppgave å se til at avlsarbeidet tjener hele populasjonen.
Mange medlemmer er interessert og engasjert i avl og i avlsrådets oppgaver, Dette er svært
positivt. Imidlertid er det ikke alle som ser hvilken rolle og hvilket handlingsrom avlsrådet
faktisk har. Dette kan av og til slå ut i negativ omtale og kritikk, ikke minst på sosiale medier,
ofte ser vi at feil fakta ligger til grunn og spres. Dette er uheldig.
Avlsrådet har blitt oppfordret av flere, både i og utenfor klubben, til å komme mer på banen
på sosiale medier slik at ikke denne arenaen domineres av personer som ikke har så god

kompetanse, gjerne kombinert med sterke meninger. Det skal selvsagt være rom både for
ulike meninger og ulik kompetanse, men det er viktig at riktig fakta ligger til grunn.
Avlsrådet har vært tilbakeholden med å delta i og kommentere ulike saker på sosiale medier.
Dette er en bevisst valgt strategi. Det vil være svært krevende å følge med og
tilbakevise/korrigere alt som legges ut i slike sammenhenger. Avlsrådet vil i 2019 diskutere
strategi for sosiale medier.
For resultater fra utstillinger og prøver, vises til årsmelding fra hver rase og i tillegg kan
resultater finnes på datahound og Dogweb.

Årsberetning Jaktrådet 2018
Årets jaktråd har bestått av Harriet Wiggen og Geir Henning Strøm.
Også denne sesongen synes vi at vi har oppnådd mange gode resultater blant våre raser. To
pallplasser på våre starter i sesongens NM‐ konkurranser er bra. Vi har også ekvipasjer som
har klart å kvalifisere seg til finalene til de fleste høystatusløpene. Det som vi år legger merke
til er at vi under årets NM‐Skog er med å kjempe helt i toppen. To premierte hunder i finalen
KV Tiril med en 2 VK finale, var meget nær det helt store. Må også nevne Kjetil Pedersen og
SV Rampejegerens Frøya som premierte seg alle dager. Vi har i de senere år diskutert og
etterlyst satsing på skog av våre medlemmer, og at vi kanskje er i ferd med å miste skogsfugl
egenskapene hos våre raser. Årets resultater er derfor svært gledelig.
Vi har i år hatt gjennomgang av jaktprøve reglementet under årets fuglehundting i Bodø. I
forkant av dette var det mange diskusjoner, og vi fryktet for apport disiplinen skulle få et
tilbakeslag, samt at vi ville kanskje miste inngangen til jaktchampionatet gjennom
fullkombinerten. I ettertid ser vi at apporten står sterkt i de fleste dommer kretser, og
fuglehund klubber. Apport ble igjen innført i alle premiegrader på skog, samt at den skal
utføres som før i VK. Vi klarte også å beholde første premie i fullkombinert som inngang til
JC. Også formen på måten NM‐lag konkurransene skal arrangeres på var et hett tema med
forslag om radikale endringer. Etter mange diskusjoner fortsetter NM‐ lag sånn som før. Så
samlet sett må vi si oss fornøyd med revisjonen. Takk til alle som har bidratt med meninger
rundt dette.
Årets konkurranse i NVC har til tider vært svært jevn. Godt med innmeldte resultater fra våre
medlemmer, og til slutt fikk vi kåret verdige vinnere til alle titler. Selve driften har godt bra
det meste av året, men vi har hatt en del utfordringer med feilrettinger underveis etter at
systemeier ble alvorlig syk. Han er nå på bedringens vei og vi håper derfor at vi kan starte
2019 sesongen med en frisk NVC.
Må til slutt takke alle som har kommet med innspill til oss i løpet av året som har gått, og
gratulere alle som har fått premier på sine hunder i løpet av året.

LYKKE TIL I 2019!
NM‐LAG VINTER
KORTHÅR
NO365535/11 Itza`s Heidi, Anne Maj Krogh.
NO42733/12 Tiurjegerens Sherrif, Roar Heggdal.
IS18486/13 Fjallatinda Snorri, Steinar Emil Pedersen.
Res: NO35837/12 Langsundets Amerika, Bjørn Morten Baardvik.
STRIHÅR
NO32300/15 A‐Beethoven Av Brandsegg Søndre, Rune Fossum.
NO32304/15 A‐Myrtel Av Brandsegg Søndre, Rune Fossum.
NO55440/10 Fallvinden`s Mattis, Torgeir Dahl.
Res: NO39712/11 Kvitsteinsdalens E‐hedda, Rune Fossum.
KV ble nummer 6 og SV nummer 7 i konkurransen.
Individuelt NM‐Lag ble Fjallatinda Snorri og Steinar Emil Pedersen nr.4.
I kampen om selve NM‐Vinter tittelen fikk:
NO47038/13 Itza`s Alfa og Silje Sørensen 5.VK Kvalik. A‐Beethoven Av Brandsegg Søndre og
Rune Fossum 4.VK Semifinale og ble eneste Vorstehhund i finalen, men lyktes dessverre ikke
der.

SØR‐NORSK UNGHUNDMESTERSKAP
Her klarte NO 42206Kv Suldølen`s AES Elvira og Kjetil Kristiansen en flott 1pr.kvalik.
ARTIC CUP
Tre hunder alle SV var på meldt fra våre raser. Til finalen kom NO 48710/16 Bivdar av
Brandsegg Søndre og Rune Mikalsen uten at det ble tellende resultat.
NM‐SKOG
Årets NM‐Skog ble arrangert i Kongsberg. Her gjorde våre raser en meget god figur i år.
NO46908/13 SV Rampejegerens Frøya og Kjetil Pedersen sanket premier alle tre dager. 2.VK
Kvalik, VK semi. og 5 VK finale. NO 46483/09 KV Bjb Tiril og Linda Marie Dammen Moe klarte
også å premiere seg i finalen, fikk da totalt 2 VK kvalik og 2 VK finale. Samme fører hadde
også med seg NO44981/15 KV Ajt Kali. De klarte å oppnå 3 VK Kvalik og 4 Vk finale. I tillegg
fikk Lisbet Ottesen og NO44720/14 Kv Ero en 2 VK kvalik.
Gratulerer alle sammen med sterke prestasjoner!

NM‐LAG HØYFJELL
KORTHÅR
NO49316/13 Rypesteggens Cot Ravna, Ulf Antonsen.
NO44721/14 Kaiser, Lisbet Ottesen
SE13577/2016 Alpaxans Berlins Remo, Jon Inge Alstadvoll.
Res.NO54523 Tiurjegerens Solo av Sognexpressen, Robert Brenden.
STRIHÅR
NO32300/15 A‐Beethoven Av Brandsegg Søndre, Rune Fossum.
NO39712/11 Kvitsteinsdalens E‐Hedda, Rune Fossum.
NO34566/11 Ben Av Raisjav`ri, Sigmund Nyborg.
Res. NO32304/15 A‐Myrtel Av Brandsegg Søndre, Rune Fossum.
Strihårlaget tok en sterk Bronsjemedalje. Korthårlaget hadde ikke noe spesielt bra dag, og
måtte ta til takke med 7. plassen. Individuelt i konkurransen fikk Ben en 3VK.
Gratulerer til SV‐laget.
Individuelt i kampen om NM‐tittelen.
1VKm/ck Kvalik NO 32300/15 SV A‐Beethoven Av Brandsegg Søndre og Rune Fossum
1VKm/ck.Kvalik. 2VK kvalik tll NO44723/13 KV Aska og Jens Thomas Sagør. 2VK Kvalik til
26193/08 KV Tell og Per Olai Stømner. Av disse klarte førstnevnte og NO52654/14 KV
Skåtfjellets Bzt Tella og Tom Lilletvedt å kvalifisere seg til finalen. Ingen klarte å premiere
seg. SV A‐Beethoven Av Brandsegg Søndre hadde fuglearbeide, men fallapporterte dessverre
da det ble felt rype for han. Og dermed var det takk for i dag.

NORSK DERBY
Av de ni startende hundene klarte ingen å premiere seg. En klarte å komme seg helt til
finalen. Det var NO54488/16 KV Urja`s Vipps og Kjell Morten Nynes.
FORUS OPEN
Her klarte NO40554/17 KV Ipa og Pål Walter Pettersen en flott 1UK.Kvalik, men dessverre
ble det ingen premie i finalen.
NM LAVLAND
KORTHÅR
NO50975/12 Volleåsens Amigo, Ivar Eknes.
NO56449/12 Sagåsen`s Nico, John Halvor Madsen.
NO44721/14 Kaiser, Lisbet Ottesen.
Res:NO46917/10 Haugtun`s Shock, Lisbet Ottesen.

STRIHÅR
NO43102/12 Speldragets Goldigger, Randi Schulze.
IS19235/14 Ice Artemis Freyja, Monica Sawicz.
NO48018/14 Schous Sara, Bjørn Nyhagen.
RES: SE32886/2014 Glesbygdens Hugo Hardhaus, Ellen Marie Imshaug.
Her ble det en jevn konkurranse. Det var helt likt mellom IS‐laget og KV‐laget etter andre
runde. Til slutt dro IS fra og ble NM‐Vinnere denne gang. KV‐ laget fikk et kjempeflott sølv
medalje. SV‐ laget havnet til slutt på en 6. plass.
Individuelt i konkurransen hadde Amigo og IS Snuppa til Ulrik Myrhaug like mange poeng.
Begge fikk 1.VK men Snuppa ble rangert foran pga. at hun var på det vinnene laget.
Gratulerer til alle sammen!
Individuelt markerte vi oss godt:
1.VK.Kvalik til NO44720/14 KV Ero og Lisbet Ottesen. 2VK.Kvalik til NO50975/12 KV
Volleåsens Amigo og Ivar Ekenes. 2VK.Kvalik til NO56449/12 KV Sagåsen’s Nico og John
Halvor Madsen. 3VK Kvalik til NO46908/13 SV Rampejegerns Frøya og Kjetil Pedersen. Og
5.VK.Kvalik til IS19235/14 SV Artemis Freya og Monica Sawich. SV Munkefjellets Palo og
Rune Brenna kom seg videre på søk. De to sistnevnte var de eneste som kom seg videre fra
semifinale til finale på søk, men i finalen var det dessverre ingen som lyktes å ta premie.
VM/MIDDELHAVSCUP‐ TOLEDO SPANIA 24‐27 OKTOBER
Følgene var tatt ut:
SE35068/2015 SV Kragborg Mabel, Øyvind Andren.
NO36026/12 KV Peppa, Fredrik Engell Sæthereng.
De samme var også tatt ut til Lag‐ St. Hubertus.
Dessverre lyktes ingen hunder fullt ut, selv om de gjorde en god figur under varme dager i
Spania.
ÅRETS HUNDER NVK.
Årets hund NVK – NO32300/15 SV A‐Beethoven av Brandsegg Søndre, Rune Fossum.
Årets Allroundhund NVK – NO46483/09 KV NJ(K)CH BjB Tiril, Espen og Linda Dammen Moe.
Årets unghund NVK – NO43865/16 SV NUCH Sølenrikets A‐ Karma, Geir Sve.
Årets Hunder NVC
Årets Vorstehhund NVC – NO 32300/15 SV A‐Beethoven av Brandsegg Søndre, Rune Fossum.
Årets Skogsfuglhund og årets KV allround – NO46483/09 NJ(K)CH BjB Tiril, Espen og Linda
Marie Dammen Moe.
Årets Langhår – NO39449/15 LV langvassåsens Luna, Liv Jorunn Karlsen.

Årets Vinterhund AK/VK – NO36509/14 KV Sognexpressens KZB Nikita, Robert Brenden.
Årets Høyfjellshund AK/VK – NO39712/11 SV Kvitsteinsdalens Hedda, Rune Fossum.
Årets Strihår Allround –NO49885/13 SV Tareskogens Rogg, Ketil Arntsen og Nina Rossen.
Årets lavlandshund – NO50975/12 KV Volleåsens Amigo, Ivar Eknes.
Årets Unghund Vinter – NO43865/16 NUCH Sølenrikets A‐ Karma, Geir Sve.
Årets Unghund Høst – NO34532/17 KV Rugdelias ÆCC Tor, Kristin Hoffmann.
Årets unghund lavland – NO40554/17 KV Ipa, Pål Pettersen.
Årets Unghund Allround – NO44236/17 KV Høgdalias Texas, Øystein Dahl.

Årsberetning NVK IT 2018
Levende nettsider for en aktiv klubb
Nettsiden vorsteh.no som er klubbens viktigste informasjonskanal ut til medlemmene og
resten av Fuglehund‐Norge. Nå har vi driftet den i to år på ny plattform, basert på
Wordpress og drift hos Idium. Det er et smidig samarbeid som har spart NVK for store
summer. Vi har også funnet en god løsning med vår cup, NVC, som driftes på egen plattform.
Vår lille redaksjon som i praksis består av Harrit Wiggen og Signe Karin Hotvedt, dekker
styret, jaktrådet, avlsrådet og de store mesterskapene. I tillegg har vi skribenter landet over
som dekker sine distrikter og aktivitetene der.
De fleste distriktene publiserte eget innhold i fjor, men noen har lav frekvens. Når man
publiserer svært sjelden, blir ofte terskelen for å ta verktøyet i bruk høy. Høyest er
aktiviteten de i de store lagene, hvor det publiseres hyppig og godt.
Det ble skrevet mer enn 300 nye artikler i løpet av 2018. 3500 bilder og filer er lastet opp.
Det er 1200 nye bare det siste året.
Det er fortsatt en overvekt av artikler og bilder fra jaktprøver, men mengden innhold fra
treningssamlinger, medlemsaktiviteter, råd/tips osv. har tatt seg opp. Vi ønsker flere slike
fyldigere artikler og omtaler, og ikke bare snaue registreringer av premier.
Det er gledelig at mange medlemmer har sendt inn gode bilder i høy oppløsning. Et
bildealbum fra jakta 2018 fikk mange bidrag, og er sett mange ganger. Samtidig er også
forsiden utvidet med flere bokser. I den mest hektiske prøveperioden forsvant viktige
artikler veldig fort nedover og ut av siden. Nå har vi sikret oss at fine prestasjoner blir
liggende på forsiden lenger.
I 2018 hadde vi 34.000 brukere på nettsiden. Det er 63 prosent flere enn året før, og skyldes
i stor grad at vi arrangerte NM høyfjell i september. Antall sidevisninger var 291.000.

Vi fikk mye skryt for dekningen av NM høyfjell fra de andre raseklubbene og fra FKF.
Kombinasjonen av våre egne nettsider og bruk av Facebook til live‐oppdatering, fungerte
utmerket. Vi fikk masse skryt for å ha formidler det spennende mesterskapet på en
forbilledlig måte, og vi er stolte av å ha arrangert et nærmest prikkfritt arrangement.
En stor del av våre brukere kommer inn på nettsiden via Facebook. Det er viktig å fortsette å
spre lenker til våre nettsaker på FB. Det vil øke trafikken og gjøre at våre sponsorer får
visning av sine bannere, klikk videre til sine hjemmesider.
I 2019 håper jeg at enda flere vil bidra med innhold. Vi ønsker oss flere reportasjer fra turer,
kurs og samlinger i klubben, omtale og portretter av nøkkelpersoner og andre trofaste
bidragsytere som står på for klubben lokalt. La dem dele sine kunnskaper med nye
medlemmer.
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Resultatregnskap for NVK 2018

Regnskap 2018

Budsjett 2018

Regnskap 2017

638323
1303

645000
1300

17972
38000
37266
219835
24632
977331

1000
40000
37266

638209
1641
600
7448
17000

INNTEKTER
Medlemskontingent
Renter
Årboka
Salg av rekvisita/premier
Sponsorinntekter
Momskompensasjon
NM Høyfjell
Feilinnbetalinger

30000
754566

664898

UTGIFTER
Fuglehunden
Klubbens driftsutgifter
Samarbeidsavtale FKF
Distriktskonferansen
Distriktstiltak
NM Høyfjell
Kjøp premier
Innkjøp revolvere
Avlsråd
Jaktråd
IT
Beholdningsendring
Vorstehhund statuetter
Tilbakebetalt feilbetalinger

210552
94164
20520
128516
211343
35370
7603
49923
47821
64800
10004

218037
88876
21480
108176

60000
70000
95000

30963
59708
77573
21412

25000
44528
925144

Resultat

220000
92000
22000
130000
10000
30000

754000

626225

38673

52187

Side 1

NVK BALANSE 2018
Balanse pr.30.11.2018

Aktiva
DNB Brukskonto
Høyrentekonto
Disposjonsfond Fuglehunden
Beholdning premier
Beholdning salgsartikler/premier
Vorstehhundstatuetter

2018

2017

268037
332899
8500

206846
331903
8500

18000
0

9700
1300

627436

558249

575249
52187

536576
38673

627436

575249

Passiva
Formue pr. 30.11
Årets overskudd

Årnes 10.12.2018
Bente Holm

Side 2

Kommentarer til regnskapet

Likviditet pr.30.11.2018

kr.600.936.-

Medlemskontingent
Medlemsmassen holder seg stabil
Klubbens driftsutgifter
Her inngår postene rep.møte,fkf,kontorhold,porto,styremøter,gebyr,
gaver og blomster
Jaktrådet
Det meste av budsjettet går med til å dekke NM lag kontingenter, middager,
overnattinger og kr. 10.000 til VM
Sponsorer
Styret har jobbet godt med å skaffe sponsorer
Feilinnbetalinger
Når distriktene har arrangert jaktprøver og apport prøver så har de glemte
å legge inn distriktets kontonummer i Dog Web Arra.
Dette medførte at Nkk førte over penger til hovedstyret sin konto
de skriver aldri hva overføringene gjelder, så da ble det ført som medlemskontingent.
Har tilbakebetalt distriktene,men det var en prøve fra 2017 på kr. 19.896.som ble tilbakebetalt i 2018
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Saksutredning
Hovedstyret fremmer følgende forslag til handlingsplan for NVK i 2019:






Systematisere sponsorinnhenting
Rekruttering av nye medlemmer
Planlegge nytt avlsseminar
Planlegge og gjennomføre eksteriørdommerkonferanse i 2020.
NM skog 2020
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Saksutredning
Norsk Vorstehhundklubb (NVK) har det kynologiske ansvaret for utviklingen av
vorstehhundrasene i Norge. Det kynologiske ansvaret innebærer ansvar for avlsmessig
utvikling, utbredelse og bruk av rasen. NVK sitt avlsarbeid skal bygge på objektive kriterier
som mest mulig baseres på vitenskapelig grunnlag, og skal være i samsvar med Norsk
Kennel Klub (NKK) sine etiske retningslinjer.
NVK har utarbeidet en avlsplan for perioden 2020 – 2025. Formålet med planen er å belyse
avlsarbeidet og beskrive hvilke egenskaper NVK betrakter som viktige for vorstehhund
korthår. Avlsplanen peker videre på de tiltak som er planlagt gjennomført for å nå de ulike
målene. Fra og med 2020 erstatter RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) den tidligere
avlsplanen. RAS følger vedlagt.
RAS vil være det styrende og bindende dokumentet i klubbens avlsarbeid framover.
Klubbens avlsarbeid styres i prinsippet av de beslutninger som tas på klubbens
representanskapsmøte. Avlsrådet er klubbens utøvende organ for dette arbeidet, og er
styrets arbeidsgruppe for avlsarbeid. Leder av avlsrådet er medlem av klubbens styre, og
sikrer derfor at klubbens styre har god kontakt og kontroll med arbeidet.
Det videre arbeidet for rasen vil baseres på de retningslinjer som er fulgt fram til nå, og i
henhold til de vedtatte krav for avlshunder i NVK.
Avlsplan/RAS for 2020-2025 legges nå fram for Representantskapet for godkjenning.

Saksbehandler:
Avlsrådet

Avlskriterier KV - endring
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
17.02.2019

Vedlegg:
Forslag til endring i avlskriteriene for KV
Gjeldende avlskriterier for KV

Hovedstyrets innstilling:
Endringene i avlskriteriene godkjennes.

Anders Simensrud
leder

Saksnummer
010/19

Saksutredning
Hovedstyret fremmer vedlagte forslag til endring i avlskriteriene for KV. Forslag til endring
med begrunnelse følger vedlagt.

Avlskriterier Vorstehhund Korthåret (KV)
1.0 Krav til godkjent avlshund
1.1 Vorstehhund Korthåret (KV)


Jaktprøve: Min. 3. UK/AK på jaktprøve (høyfjell høst/vinter, skog eller lavland).
Begrunnelse: Lav produksjon av nye individer gjør at avlsrådet ønsker å lempe på
jaktprøvekravet for neste RAS/avlsplan periode (2020‐2025). Foreslår derfor å senke
kravet fra min. 2. UK/AK til 3. UK/AK.
Vi ønsker flere avlsgodkjente hunder.
Indeksene blir mer og mer «riktige» ettersom datagrunnlaget øker.



Utstilling:
Det skal foreligge 2 utstillingsresultater fra 2 ulike dommere hvorav en premiering
må være minimum Very good og den andre minimum Good(Juniorklasse teller ikke).
Alternativet til Very Good er 2.UK/AK/Br.kl. etter gammelt utstillingssystem.
Begrunnelse: Vi bedømmer rasens eksteriør til å være slik at en innstramming av
kravet til utstillingspremie ikke vil begrense antallet potensielle avlshunder vesentlig,
samtidig som det sikrer en god eksteriørmessig basis for rasen. En godt bygget hund
er mindre utsatt for belastningsskader og vi ønsker på linje med NKK større fokus på
hundenes helse.



HD: Fri dvs. status A eller B



Maksimal alder for avlshunder:
o Tisper: I henhold til NKK sine til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer for
avl
o Hannhunder: 12 år
Begrunnelse: Nytt kriterium. Avlsrådet finner det rimelig ut fra etiske og helsemessige
kriterier at det settes en maksimal alder for bruk av hundene i avl.



Von Willebrand Disease – blødersykdom: Ved bruk av utenlandsk avlshund kan det i
noen tilfeller settes som vilkår at hunden skal være testet fri for gen for vWD eller
defineres fri med grunnlag i testede foreldre eller andre slektskombinasjoner.



Vilkåret settes der det er kjent eller usikker forekomst av sykdommen i landet hunden
opprinnelig stammer fra.



EBJ sykdom: Ved bruk av utenlandske avlshunder kan det i noen tilfeller settes som
vilkår at hunden er testet og funnet fri for denne sykdommen, og heller ikke har
bærerstatus.
Begrunnelse: Nye kriterier. Det er rapportert om disse sykdommene på KV i enkelte
land. På bakgrunn av økt bruk av utenlandske individer i avl, innføres det nå krav om
dokumentasjon på at hunden er testet og ikke bærer av disse sykdommene for
hunder som stammer fra land der sykdom har forekommet eller det er grunn til å tro
at sykdommene har forekommet. En slik bestemmelse vil ikke nødvendigvis hindre
innførsel av sykdommene til Norge, da ikke alle som bruker utenlandsk avlsmateriale
vil søke godkjenning, men dette vil gi bedre kontroll og redusere fare for innførsel av
uheldige gener.



Indeks for jaktegenskaper: Minimum indeks for jaktlyst/viltfinnerevne skal være
80/80

Dessuten skal hunden ha godt gemytt og være frisk og uten medfødte defekter og arvelige
sjukdommer, så langt man kan kjenne til. Ved gjentatte eller grove avvik mht. gemytt på
prøver/utstillinger eller i andre sammenhenger skal tilfellene utredes. Avlsrådet kan utelukke
hunder fra godkjenning til avl. I så fall skal beslutning meddeles eier.
Jaktprøve‐, utstillings‐ og HD‐resultater for norskeide hunder forutsettes oppnådd i Norge.
Resultater fra andre land dokumenteres av eier og Avlsrådet vurderer resultatene
individuelt.
Ved godkjenning av utenlandsk eide hunder uten indeks, settes indeksverdier i jaktlyst +
viltfinnerevne til 200.
Avkomsgransking
Hannhunder
Når hannhund har fått inntil 5 kull eller 20‐30 valper, får hunden ikke flere godkjente
parringer før 50 prosent av avkommene er HD‐røntget, og min. 5 avkom er vist på jaktprøver
og 3 avkom vist på utstilling. Avlsrådet skal gjøre en totalvurdering av kvaliteten på tidligere
avkom før hannhund eventuelt blir godkjent for videre avl. Eier skal underrettes om utfallet
av vurderingene. Avkommet sine resultater fra jaktprøver i utlandet vil kunne tas i
betraktning.
En hannhund kan normalt ikke ha flere registrerte avkom hos NKK enn 5 prosent av
nålevende generasjon.

Tisper

Ei avlstispe kan ikke få sitt 3. kull godkjent før ca. 50 prosent av valpene i de to foregående
kullene er røntget. Avlsrådet skal gjøre en totalvurdering av kvaliteten på tidligere avkom
før tispa eventuelt blir godkjent for videre avl. Eier skal underrettes om utfallet av
vurderingene. Avkommet sine resultater fra jaktprøver i utlandet vil kunne tas i betraktning.

Krav for godkjente parringer i NVK
2.1 Generelt
Nødvendig dokumentasjon og søknad må framlegges for avlsrådet før parringen finner sted.
NVK følger NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett og NKKs avlsstrategi, men normalt
godkjennes ikke parringer med innavlsgrad høyere enn ca. 6,25 prosent , beregnet på 6
generasjoners stamtavle (eller min. 4 gen. ved importer der stamtavla har begrensinger
bakover).
Ved bruk av utenlandske hannhunder vil Avlsrådet vurdere godkjenning individuelt etter de
prestasjoner som kan dokumenteres ved offisielle resultater for hunden og dens nære
slektninger. Indeksverdier for utenlandske hunder settes til 100/100 for
jaktlyst/viltfinnerevne i hundedatabasen når indeksverdi er ukjent.
Tispeeier og oppdretter må være medlem av NVK.
2.2 Vorstehhund Korthår (KV)
Foruten at begge hunder skal tilfredsstille krav for avlshunder i NVK, skal:
Pkt. a: Hundene skal ha en samlet indeksverdi for jaktegenskapene (jaktlyst‐ og
viltfinnerevne) på min. 385.
Pkt. b: Begge hunder skal være fri for HD, og minst en av partnerne må ha status A.
Pkt. c tatt ut da dette fremkommer av krav til avlshund.
3.0 Andre parringer:
Vorstehhund Korthår (KV)
Foreldrene må være stilt på utstilling med minimum resultat Good i UK/AK/Br.kl. x 2
(Juniorklasse teller ikke). Foreldrene må også være HD‐fri og en av foreldrene må ha resultat
A. Minst en av foreldrene må i tillegg være stilt på jaktprøve med resultatet minimum 3.
UK/AK på jaktprøve (høyfjell høst/vinter, skog eller lavland).
Begrunnelse: Avlsrådet ønsket en oppmykning av kriteriene for «andre parringer» ut fra et
ønske om å øke populasjonen.

Avlskriterier KV
1.0 Godkjent avlshund
1.1 Korthåret vorstehhund (KV)
Jaktprøve: Min. 2. UK/AK på jaktprøve (høyfjell høst/vinter, skog eller lavland)
Utstilling: Min. Good i UK/AK/Br.kl. (Jun. kl. teller ikke). Alternativt 2.UK/AK/Br.kl. etter
gammelt utstillingssystem
HD: Fri dvs. status A eller B
Indeks for jaktegenskaper: Minimum indeks for jaktlyst/viltfinnerevne skal være 80/80
Dessuten skal hunden ha godt gemytt og være frisk og uten medfødte defekter og arvelige
sjukdommer, så langt man kan kjenne til. Ved gjentatte eller grove avvik mht. gemytt på
prøver/utstillinger eller i andre sammenhenger skal tilfellene utredes. Avlsrådet kan utelukke
hunder fra godkjenning til avl. I så fall skal beslutning meddeles eier.
Jaktprøve-, utstillings- og HD-resultater for norskeide hunder forutsettes oppnådd i Norge.
Resultater fra andre land dokumenteres av eier og Avlsrådet vurderer resultatene individuelt.
Ved godkjenning av utenlandsk eide hunder uten indeks, settes indeksverdier i jaktlyst +
viltfinnerevne til 200.
Avkomsgransking
Hannhunder
Når hannhund har fått 20-30 valper, får hunden ikke flere godkjente parringer inntil 50
prosent av avkommene er HD-røntget, og min. 5 avkom er vist på jaktprøver. Avlsrådet skal
gjøre en totalvurdering av kvaliteten på tidligere avkom før hannhund eventuelt blir godkjent
for videre avl. Eier skal underrettes om utfallet av vurderingene. Avkoms resultater fra
jaktprøver i utlandet vil kunne tas i betraktning.
En hannhund kan normalt ikke ha flere registrerte avkom hos NKK enn 5 prosent av
nålevende generasjon.
Tisper
Ei avlstispe kan ikke få sitt 3. kull godkjent før min. 50 prosent av valpene i de to foregående
kullene er røntget. Avlsrådet skal gjøre en totalvurdering av kvaliteten på tidligere avkom før
tispa eventuelt blir godkjent for videre avl. Eier skal underrettes om utfallet av vurderingene.
Avkoms resultater fra jaktprøver i utlandet vil kunne tas i betraktning.
Krav for godkjente parringer i NVK
2.1 Generelt
NVK følger NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett og NKKs avlsstrategi, men normalt
godkjennes ikke parringer med innavlsgrad høyere enn ca. 6,25 prosent , beregnet på 6
generasjoners stamtavle (eller min. 4 gen. ved importer der stamtavla har begrensinger
bakover).
Ved bruk av utenlandske hannhunder vil Avlsrådet vurdere godkjenning individuelt etter de
prestasjoner som kan dokumenteres ved offisielle resultater for hunden og dens nære
slektninger. Indeksverdier for utenlandske hunder settes til 100/100 for jaktlyst/viltfinnerevne
i hundedatabasen når indeksverdi er ukjent.
Tispeeier og oppdretter må være medlem av NVK.
2.2 Korthåret vorstehhund (KV)
Foruten at begge hunder skal tilfredsstille krav for avlshunder i NVK, skal:
Pkt. a: Hundene skal ha en samlet indeksverdi for jaktegenskapene (jaktlyst- og
viltfinnerevne/standindeks) på min. 385.
Pkt. b: Begge hunder skal være fri for HD, og minst en av partnerne må ha status A.
Pkt. c: Minst et av avlsdyrene skal ha Very Good på utstilling.

Saksbehandler:
Avlsrådet

Avlsplan/RAS 2020-2025 for SV
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
17.02.2019

Vedlegg:
RAS
Hovedstyrets innstilling:
Avlsplan/RAS 2020-2025 for SV godkjennes.

Anders Simensrud
leder

Saksnummer
011/19

Saksutredning
Norsk Vorstehhundklubb (NVK) har det kynologiske ansvaret for utviklingen av
vorstehhundrasene i Norge. Det kynologiske ansvaret innebærer ansvar for avlsmessig
utvikling, utbredelse og bruk av rasen. NVK sitt avlsarbeid skal bygge på objektive kriterier
som mest mulig baseres på vitenskapelig grunnlag, og skal være i samsvar med Norsk
Kennel Klub (NKK) sine etiske retningslinjer.
NVK har utarbeidet en avlsplan for perioden 2020 – 2025. Formålet med planen er å belyse
avlsarbeidet og beskrive hvilke egenskaper NVK betrakter som viktige for vorstehhund
strihår. Avlsplanen peker videre på de tiltak som er planlagt gjennomført for å nå de ulike
målene. Fra og med 2020 erstatter RAS (rasespesifikk avlsstrategi) den tidligere avlsplanen.
RAS følger vedlagt.
RAS vil være det styrende og bindende dokumentet i klubbens avlsarbeid framover.
Klubbens avlsarbeid styres i prinsippet av de beslutninger som tas på klubbens
representanskapsmøte. Avlsrådet er klubbens utøvende organ for dette arbeidet, og er
styrets arbeidsgruppe for avlsarbeid. Leder av avlsrådet er medlem av klubbens styre, og
sikrer derfor at klubbens styre har god kontakt og kontroll med arbeidet.
Det videre arbeidet for rasen vil baseres på de retningslinjer som er fulgt fram til nå, og i
henhold til de vedtatte krav for avlshunder i NVK.
Avlsplan/RAS for 2020-2025 legges nå fram for Representantskapet for godkjenning.

Saksbehandler:
Avlsrådet

Avlskriterier SV - endring
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
17.02.2019

Vedlegg:
Forslag til endring i avlskriterier for SV
Gjeldende avlskriterier for SV

Hovedstyrets innstilling:
Endringene i avlskriterier for SV godkjennes.

Anders Simensrud
leder

Saksnummer
012/19

Saksutredning
Hovedstyret fremmer forslag til endringer i avlskriteriene for SV. Vedlagt følger endringen
samt begrunnelse for de foreslåtte endringene.

Avlskriterier strihåret vorstehhund (SV)
Krav til godkjent avlshund:


Jaktprøve: Min. 3.UK/AK på jaktprøve (høyfjell høst/vinter, skog eller lavland)



Utstilling: Min. Good i UK/AK/Br.kl. (Jun. kl. teller ikke). Alternativt 2.UK/AK/Br.kl. etter
gammelt utstillingssystem



HD: Fri dvs. status A eller B



Von Willebrand Disease (vWD),blødersjukdom: Avlshund skal være testet fri for gen for
vWD eller defineres fri med grunnlag i testede foreldre eller andre slektskombinasjoner



Indeks for jaktegenskaper: Samlet indeks for jaktlyst og viltfinnerevne skal være minimum
180

Dessuten skal hunden ha godt gemytt og være frisk og uten medfødte defekter og arvelige
sjukdommer, så langt man kan kjenne til. Ved gjentatte eller grove avvik mht. gemytt på
prøver/utstillinger eller i andre sammenhenger, skal tilfellene utredes. Avlsrådet kan utelukke hunder
fra godkjenning til avl. I så fall skal beslutning meddeles eier.
Jaktprøve‐, utstillings‐ og HD‐resultater for norskeide hunder forutsettes oppnådd i Norge. Resultater
fra andre land dokumenteres av eier og Avlsrådet vurderer resultatene individuelt. Ved godkjenning
av utenlandsk eide hunder uten indeks, settes indeksverdier i jaktlyst + viltfinnerevne til 200.

Avkomsgransking
Hannhunder
Når hannhund har fått 3 – 4 kull eller ca. 20 – 25 valper, får hunden ikke flere godkjente paringer før
50 prosent av avkommene er HD‐røntget og min. 3 avkom er vist på jaktprøver. AR skal gjøre en
totalvurdering av kvaliteten på tidligere avkom før hannen eventuelt blir godkjent for videre avl. Eier
skal underrettes om utfallet av vurderingene. Avkoms resultater fra jaktprøver i utlandet vil kunne
tas i betraktning.
En hannhund kan normalt ikke ha flere registrerte avkom hos NKK enn 5 prosent av nålevende
generasjon.
Tisper
Ei avlstispe kan ikke få sitt 2. kull godkjent før min. 50 prosent av valpene i det første kullet er
røntget. Avlsrådet skal gjøre en totalvurdering av kvaliteten på tidligere avkom før tispa eventuelt blir
godkjent for videre avl. Eier skal underrettes om utfallet av vurderingene. Avkoms resultater fra
jaktprøver i utlandet vil kunne tas i betraktning.

Krav for godkjente parringer i NVK
2.1 Generelt


NVK følger NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett og NKKs avlsstrategi, men normalt
godkjennes ikke parringer med innavlsgrad høyere enn ca. 6,25 prosent , beregnet på 6

generasjoners stamtavle (eller min. 4 gen. ved importer der stamtavla har begrensinger
bakover).


Ved bruk av utenlandske hannhunder vil Avlsrådet vurdere godkjenning individuelt etter de
prestasjoner som kan dokumenteres ved offisielle resultater for hunden og dens nære
slektninger. Indeksverdier for utenlandske hunder settes til 100/100 for
jaktlyst/viltfinnerevne i hundedatabasen når indeksverdi er ukjent.



Tispeeier og oppdretter må være medlem av NVK.

2.3 Strihåret vorstehhund (SV)
Foruten at begge hunder skal tilfredsstille krav for avlshunder i NVK, skal:


Pkt. a: Hundene må ha en samlet indeksverdi for jaktegenskapene (jaktlyst og
viltfinnerevne/standindeks) på min. 385.



Pkt. b: Begge hunder skal være fri for HD. Minst en av partnerne skal ha status A. Dessuten
skal samlet indeksverdi for HD være min. 195, beregnet etter den modell NVK til enhver tid
bruker i avlsarbeidet.

Begrunnelse for endring av avlskriteriene for godkjent avlshund og godkjente
parringer:
Strihår har hatt en jevn nedgang i populasjonen fra 1990 frem til nyere tid. Rundt 1990 var
antallet registrerte SV på rundt 270 individer, og under en jevn nedadgående trend sank
populasjonen til under 200 utpå 2000 tallet, frem til 2012 hvor det ble registrert 100 SV. Dette
lave antallet har holdt seg relativt stabil fra 2012 frem til i dag. Det er sterkt ønskelig å både
få større avlsbredde i populasjonen, og også å øke populasjonen. Det er i dag større
etterspørsel etter strihår enn hva bestanden produserer av valper.
Det er svært mange SV som aldri stilles på jaktprøve, eller bare stiller noen få ganger. Noen
av årsakene kan være at det er eiere som er uerfarne og synes jaktprøver virker noe
skremmende. Dersom en 3.premie vil medføre at disse eierne får en avlsgodkjent hund, så
vil det sannsynligvis motivere til at flere vil stille hunden på jaktprøve. Da vil vi oppnå 2 ting:
1. Vi vil få flere avlsgodkjente hunder og større avlsbredde. 2. Vi vil få et sikrere grunnlag
for jaktindeksene når flere hunder i populasjonen stiller på prøve. I inneværende
avlsplanperiode er det innført beregning av indekser for avlsverdi på jaktegenskaper og HD,
og dette er jo også årsaken til at en med større trygghet enn før kan senke kravet til
jaktpremie og samtidig oppnå avlsmessig fremgang. Men for å oppnå sikkerhet i
indekssystemet krever det at nok hunder i populasjonen måles på kriteriene.
Vi vet at hunder med B-hofter avler flere hunder med B-hofter og C-hofter enn hunder med
A-hofter. En B hofte er genetisk dårligere enn en A hofte, derfor bør det være krav til at minst
en av partnerne har A hofte.

3.0 Krav til andre parringer for SV
3.1 Andre parringer
For SV gjelder samme kriterier som for godkjente parringer, med unntak av kravet om jaktpremie på
noen av partnerne.


Avlsrådet har mandat til å godkjenne en kombinasjon til å bli annonsert under andre
parringer dersom det kan begrunnes at parringen vil være gunstig for å oppnå viktige avlsmål
for SV.

Begrunnelse for endring av avlskriteriene for andre parringer:
Med dagens regelverk er det svært få parringer som oppfyller kravene til andre parringer. Dette gir
oss færre parringer og en trangere avlsbase, eller at parringer gjennomføres og annonseres utenom
NVK. Ved å lette kravet til andre parringer får avlsrådet større mulighet til å rådføre vorsteheierne og
være med på å påvirke avlen i den retning som NVK ønsker.
Ved å gi avlsrådet mulighet til også å bruke skjønn ved avlskriterier for andre parringer så vil vi ikke
være låst ved tilfeller hvor vi ser at en parring kan være ønskelig, men stoppes av regelverket. Det
kan f.eks være en parring hvor en av hundene så vidt har for lav jaktindeks, men har en meget høy
HD indeks og solide nedarvere av A hofter i slekta.

Godkjent avlshund
1.2 Strihåret vorstehhund (SV)
Jaktprøve: Min. 2.UK/AK på jaktprøve (høyfjell høst/vinter, skog eller lavland)
Utstilling: Min. Good i UK/AK/Br.kl. (Jun. kl. teller ikke). Alternativt 2.UK/AK/Br.kl. etter
gammelt utstillingssystem
HD: Fri dvs. status A eller B
Von Willebrand Disease (vWD),blødersjukdom: Avlshund skal være testet fri for gen for
vWD eller defineres fri med grunnlag i testede foreldre eller andre slektskombinasjoner
Indeks for jaktegenskaper: Samlet indeks for jaktlyst og viltfinnerevne skal være minimum
180
Dessuten skal hunden ha godt gemytt og være frisk og uten medfødte defekter og arvelige
sjukdommer, så langt man kan kjenne til. Ved gjentatte eller grove avvik mht. gemytt på
prøver/utstillinger eller i andre sammenhenger, skal tilfellene utredes. Avlsrådet kan utelukke
hunder fra godkjenning til avl. I så fall skal beslutning meddeles eier.
Jaktprøve-, utstillings- og HD-resultater for norskeide hunder forutsettes oppnådd i Norge.
Resultater fra andre land dokumenteres av eier og Avlsrådet vurderer resultatene individuelt.
Ved godkjenning av utenlandsk eide hunder uten indeks, settes indeksverdier i jaktlyst +
viltfinnerevne til 200.
Avkomsgransking
Hannhunder
Når hannhund har fått 3 – 4 kull eller ca. 20 – 25 valper, får hunden ikke flere godkjente
paringer inntil 50 prosent av avkommene er HD-røntget og min. 3 avkom er vist på
jaktprøver. AR skal gjøre en totalvurdering av kvaliteten på tidligere avkom før hannen
eventuelt blir godkjent for videre avl. Eier skal underrettes om utfallet av vurderingene.
Avkoms resultater fra jaktprøver i utlandet vil kunne tas i betraktning.
En hannhund kan normalt ikke ha flere registrerte avkom hos NKK enn 5 prosent av
nålevende generasjon.
Tisper
Ei avlstispe kan ikke får sitt 3. kull godkjent før min. 50 prosent av valpene i de to foregående
kullene er røntget. Avlsrådet skal gjøre en totalvurdering av kvaliteten på tidligere avkom før
tispa eventuelt blir godkjent for videre avl. Eier skal underrettes om utfallet av vurderingene.
Avkoms resultater fra jaktprøver i utlandet vil kunne tas i betraktning.
2.0 Krav for godkjente parringer i NVK
2.1 Generelt
NVK følger NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett og NKKs avlsstrategi, men normalt
godkjennes ikke parringer med innavlsgrad høyere enn ca. 6,25 prosent , beregnet på 6
generasjoners stamtavle (eller min. 4 gen. ved importer der stamtavla har begrensinger
bakover).
Ved bruk av utenlandske hannhunder vil Avlsrådet vurdere godkjenning individuelt etter de
prestasjoner som kan dokumenteres ved offisielle resultater for hunden og dens nære
slektninger. Indeksverdier for utenlandske hunder settes til 100/100 for jaktlyst/viltfinnerevne
i hundedatabasen når indeksverdi er ukjent.
Tispeeier og oppdretter må være medlem av NVK.

2.3 Strihåret vorstehhund (SV)
Foruten at begge hunder skal tilfredsstille krav for avlshunder i NVK, skal:
Pkt. a: Hundene må ha en samlet indeksverdi for jaktegenskapene (jaktlyst og
viltfinnerevne/standindeks) på min. 385.
Pkt. b: Begge hunder skal være fri for HD. Dessuten skal samlet indeksverdi for HD være
min. 195, beregnet etter den modell NVK til enhver tid bruker i avlsarbeidet.
.0 Krav til andre parringer
3.1 Andre parringer
For KV og SV gjelder her samme kriterier som for godkjent, med unntak av kravet om
jaktpremie på en av foreldrene.

Saksbehandler:
Avlsrådet

Avlsplan/RAS 2020-2025 for LV
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
17.02.2019

Vedlegg:
RAS

Hovedstyrets innstilling:
Avlsplan/RAS 2020-2025 for LV godkjennes.

Anders Simensrud
leder

Saksnummer
013/19

Saksutredning
Norsk Vorstehhundklubb (NVK) har det kynologiske ansvaret for utviklingen av
vorstehhundrasene i Norge. Det kynologiske ansvaret innebærer ansvar for avlsmessig
utvikling, utbredelse og bruk av rasen. NVK sitt avlsarbeid skal bygge på objektive kriterier
som mest mulig baseres på vitenskapelig grunnlag, og skal være i samsvar med Norsk
Kennel Klub (NKK) sine etiske retningslinjer.
NVK har utarbeidet en avlsplan for perioden 2020 – 2025. Formålet med planen er å belyse
avlsarbeidet og beskrive hvilke egenskaper NVK betrakter som viktige for vorstehhund
langhår. Avlsplanen peker videre på de tiltak som er planlagt gjennomført for å nå de ulike
målene. Fra og med 2020 erstatter RAS (rasespesifikk avlsstrategi) den tidligere avlsplanen.
RAS følger vedlagt.
RAS vil være det styrende og bindende dokumentet i klubbens avlsarbeid framover.
Klubbens avlsarbeid styres i prinsippet av de beslutninger som tas på klubbens
representanskapsmøte. Avlsrådet er klubbens utøvende organ for dette arbeidet, og er
styrets arbeidsgruppe for avlsarbeid. Leder av avlsrådet er medlem av klubbens styre, og
sikrer derfor at klubbens styre har god kontakt og kontroll med arbeidet.
Det videre arbeidet for rasen vil baseres på de retningslinjer som er fulgt fram til nå, og i
henhold til de vedtatte krav for avlshunder i NVK.
Avlsplan/RAS for 2020-2025 legges nå fram for Representantskapet for godkjenning.

Saksbehandler:
Avlsrådet

Etablering av utstillingspris: Årets jaktpremierte utstillingshund
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
17.02.2019

Saksnummer
014/19

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Representantskapet i NVK oppretter utstillingsprisen Årets jaktpremierte utstillingshund med
følgende kriterier:
Kriterier for KV og SV:
Jaktpremie må være oppnådd på fuglehundprøve(H, L, S, V,) i løpet av de to siste
kalenderår i Norge. Utstillingsresultater må være fra inneværende år og inntil 4 utstillinger i
Norden teller.
Kriterier for LV:
Samme som for SV og KV med unntak av tidsbegrensning på jaktpremie.
Eier må selv sende inn resultater innen utgang av året, og er ansvarlig for korrekte
opplysninger.
Eier må være medlem av NVK og hunden må være registrert i Norge.

Anders Simensrud
leder

Saksutredning
Hovedstyret ønsker å etablere en utstillingspris;
Årets jaktpremierte utstillingshund.
Prisen skal utdeles årlig og tilfalle den hunden innenfor hver rase som har de beste
utstillingsresultatene gjennom året, basert på en utregningstabell.
Hunden skal være jaktpremiert.
Formål;
stimulere til økt deltakelse på utstilling. Riktig eksteriør er en forutsetning for funksjonelt
byggede hunder som tåler langvarig belastning ved fysisk utfoldelse som for eksempel jakt.
Utstilling og aktivitet knyttet til dette, kan stimulere til økt interesse for rasene våre og trekke
nye medlemmer til klubben.
Klubben har det kynologiske ansvaret for rasenes eksteriør i Norge og vi har ingen priser
som ivaretar dette, slik de fleste andre klubber har.

Det blir kåret en vinner i hver av de tre rasene:
Vorstehhund Korthåret
Vorstehhund Langhåret
Vorstehhund Strihåret

Kriterier for KV og SV:
Jaktpremie må være oppnådd på fuglehundprøve(H, L, S, V,) i løpet av de to siste
kalenderår i Norge. Utstillingsresultater må være fra inneværende år og inntil 4 utstillinger i
Norden teller.

Kriterier for LV:
Samme som for SV og KV med unntak av tidsbegrensning på jaktpremie.

Eier må selv sende inn resultater innen utgang av året, og er ansvarlig for korrekte
opplysninger.
Eier må være medlem av NVK og hunden må være registrert i Norge.

Saksbehandler:
Jaktrådet

NM lag – endring av uttakskriterier
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
17.02.2019

Saksnummer
015/19

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Uttakskriterier til NM lag, pkt 1-3, endres til:
1. NM-lagene tas ut på grunnlag av oppnådde resultater på jaktprøve siste år.
Foregående års resultater kan brukes som skjønnsvurdering.
2. Poenggivingen tellende til NVC skal legges til grunn. Bare poeng oppnådd i VKkonkurranser er tellende, men ved manglende kandidater vil hunder som er kvalifisert
til VK innenfor aktuell gren bli vurdert. Innenfor den grenen konkurransen går, teller
resultater inneværende sesong dobbelt.
3. For å være aktuell må hunden ha dokumentert at den takler aktuell prøvegren og ha
vært stilt på jaktprøve inneværende sesong og derigjennom ha dokumentert form.

Anders Simensrud
leder

Saksutredning

Hovedstyret ønsker å endre kriteriene for uttaket til NM lag slik at vi i større grad kan bruke
skjønn og for å unngå at ekvipasjer som ikke har vist at de er i form i inneværende år eller
har alle sine premieringer i foregående år, skal få forrang foran hunder som i inneværende år
har vist lovende resultater og form.
Slik er retningslinjene per i dag og vi ser behov for å endre teksten i de tre første punktene:
Hovedoppgaven til jaktrådet er å ta ut det laget som har størst potensial til å kunne hevde
seg i de enkelte lagkonkurransene. For å kunne gjøre dette på best mulig måte, vil det være
behov for å kunne benytte seg av skjønn. Dette ligger som et førende prinsipp for alle
laguttak i NVK.
I tillegg er det satt opp en del retningslinjer som skal danne grunnlag for å plukke ut aktuelle
hunder som kan vurderes. Disse er som følger:
1. NM‐lagene tas ut på grunnlag av oppnådde resultater på jaktprøve siste år. Med dette
menes at for NM lag vinter vil hele foregående vintersesong telle med. For NM lag høyfjell vil
hele foregående høyfjellssesong telle med og for lavland gjelder hele foregående
lavlandssesong.
2. Poenggivingen tellende til NVC skal legges til grunn. Bare poeng oppnådd i VK‐konkurranser
er tellende. Innenfor den grenen konkurransen går, teller resultater inneværende sesong
dobbelt.
3. For å være aktuell bør hunden ha dokumentert at den takler aktuell prøvegren og ha vært
stilt på jaktprøve inneværende sesong og derigjennom ha dokumentert form.
4. For NM lag høyfjell bør hundene kunne apportere varm fugl.
5. Jaktrådet tar ut ekvipasjen som har ført frem hunden til premieringer. Det er ikke aktuelt at
ukjent fører kommer til og fører hunden kun på NM‐lagkonkurransen.
6. Hundens eier må være medlem i NVK og hunden må være i norsk eie. Hunden må
tilfredsstille kravene til FKF knyttet til det å kunne stille på ordinære jaktprøver. (Eksempelvis
krav knyttet til løpetid, drektighet og lignende.)
7. Dersom det kan dokumenteres at en aktuell ekvipasje har vist egenskaper av sterk negativ
karakter, skal ikke denne ekvipasjen vurderes som aktuell.
8. Eierne til de uttatte hundene kontaktes straks etter at laget er tatt ut. Disse må gi bindende
svar på om de er villige til å delta.

9. De samme kriterier skal også benyttes ved uttak til andre representasjonslag dersom dette
faller naturlig. VM‐uttaket har egne bestemmelser som er vedtatt av FKF.
10. Slipprekkefølgen avgjøres av lagleder i samråd med jaktrådet.
11. Jaktrådet må ta hensyn til det økonomiske ved uttak av laget.
12. Deltagere til NM lag må melde sin interesse for deltagelse på laget med oversikt over
oppnådde resultater siste to år. Jaktrådet skal legge ut informasjon og sette en frist for
påmelding. Jaktrådet kan oppfordre/spørre kandidater som ikke har meldt interesse etter
påmeldingsfristen.

Forslag:
1. NM‐lagene tas ut på grunnlag av oppnådde resultater på jaktprøve siste år.
Foregående års resultater kan brukes som skjønnsvurdering.
2. Poenggivingen tellende til NVC skal legges til grunn. Bare poeng oppnådd i VK‐
konkurranser er tellende, men ved manglende kandidater vil hunder som er
kvalifisert til VK innenfor aktuell gren bli vurdert. Innenfor den grenen
konkurransen går, teller resultater inneværende sesong dobbelt.
3. For å være aktuell må hunden ha dokumentert at den takler aktuell prøvegren og
ha vært stilt på jaktprøve inneværende sesong og derigjennom ha dokumentert
form.

Saksbehandler:
Jaktrådet

Årets Allroundhund NVK – endring av kriterier
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
17.02.2019

Saksnummer
016/19

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Representantskapet vedtar følgende kriterier for kåring av Årets allroundhund NVK:
Minimum premiert i tre prøvegrener. Prøvegrenene er høyfjell høst og vinter, fullkombinert,
lavland, skog og apport. Det samles poeng etter de til enhver tid gjeldende regler for
championatpoeng i NKK. Kun høyeste premie i hver gren teller.
Ved poenglikhet vinner:
1. Den hund som er premiert i flest grener
2. Hvis det står likt vinner den hund med høyeste enkelt poeng.
3. Hvis det fortsatt står likt vinner yngste hund.

Anders Simensrud
leder

Saksutredning
I dag er disse kriteriene gjeldene ved kåring av årets allroundhund i NVK:
Minimum premiert i 3 prøvegrener i AK/VK. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, skog,
lavland, fullkombinert og apport. Det samles poeng etter de til enhver tid gjeldende regler for
championatpoeng i NKK. Kun høyeste premie i hver gren teller.
I tillegg benyttes disse retningslinjene:
Ved poenglikhet til kåring av årets hunder (NVK og NVC) benyttes følgende retningslinjer:
1. Den hund som har oppnådd poengene på færrest resultater
2. Den hund som har oppnådd høyeste enkelt poeng
3. Hvis fortsatt likt, vinner yngste hund.

Ved kåringen i 2018 opplever vi at en hund som har premie i flere grener taper til fordel for
en hund som er premiert i færre grener. Dette mener vi i jaktrådet ikke er rettferdig når
tittelen tross alt heter «Årets Allround».
Vi ønsker å endre kriteriene slik at en hund som er premiert i flest grener vinner:
Minimum premiert i tre prøvegrener. Prøvegrenene er høyfjell høst og vinter, fullkombinert,
lavland, skog og apport. Det samles poeng etter de til enhver tid gjeldende regler for
championatpoeng i NKK. Kun høyeste premie i hver gren teller.
Ved poenglikhet vinner den hund som er premiert i flest grener og kun punkt nummer to og
tre under retningslinjer gjøres gjeldende. Hvis det står likt vinner den hund med høyeste
enkelt poeng. Hvis det fortsatt står likt vinner yngste hund.

Saksbehandler:
Marius Kjønsberg

NVKs lover – tilpasning til ny lovmal fra NKK/FKF
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
17.02.2019

Vedlegg:
Forslag til nye lover for NVK tilpasset NKK/FKF lovmal

Hovedstyrets innstilling:
Norsk Vorstehhundklubbs lover godkjennes som foreslått.

Anders Simensrud
leder

Saksnummer
017/19

Saksutredning
Klubber tilknyttet FKF må beslutte nødvendige endringer av dagens lover i henhold ny mal
fra FKF / NKK, og deretter sende dette til Styret i FKF for godkjennelse.
Hovedstyret legger derfor fram sak med endringer av NVKs lover som er tilpasset ny lovmal.

Lover for Norsk Vorstehhund Klubb,
stiftet 28. februar 1935.
Lovene er vedtatt av Ekstraordinært representantskap møte 27.05.2013.
Sist endret av Representantskapet den 09.02.2014
Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund [29.05.2013,
endringer 20.01.2015]

Kap. 1 Innledende bestemmelser
§ 1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Norsk Vorstehhund Klubb, og forkortes til NVK.
NVK er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet.
Klubben er medlemsklubb i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som er et
medlemsforbund i Norsk Kennel Klubb (NKK), og NVK og dens medlemmer
er derfor forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser.
NVK omfatter rasene Korthåret vorstehhund (KV), Strihåret vorstehhund
(SV) og Langhåret vorstehhund (LV), og har det kynologiske ansvaret for
KV, SV og LV i Norge.
NVK har verneting i Oslo.
§ 1-2 Formål
NVK har til formål å ivareta vorstehhunden og hundeholders interesser i
Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og
utviklingen av den enkelte hunderase KV, SV og LV. NVK skal også
arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av
hunder skjer i ønsket retning, herunder:








ta vare på og utvikle vorstehhund rasene som allsidige, dyktige og
sunne jakthunder for norske forhold
arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard
bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt
tilpassede individer
ivareta rasenes interesser i forhold til myndigheter, andre
organisasjoner og
allmennheten
fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
fremme mulighetene for aktivitet med hund

§ 1-3 Definisjoner
Klubbens organer:







Representantskapet
Ekstraordinært Representantskap
Hovedstyret
Valgkomite
Avlsrådet
Distrikts grupper

Kap 2. Medlemskap og krav til dette
§ 2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade
klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben.
Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til
NKKs til enhver tid gjeldene disiplinærbesemmelser. NVK har fire former for
medlemskap: æresmedlem, hovedmedlem, sidemedlem og
husstandsmedlem.
Alle medlemskategorier er fullverdige medlemmer. Husstandsmedlemmer
mottar ikke Fuglehunden. Husstandsmedlemsskap kan oppnås av
ektefeller, samboere og barn under 21 år, såfremt de tilhører samme
husstand.
Utmelding må skje skriftlig/ epost.
Som æresmedlem kan utnevnes person som har utført et særdeles
fortjenestefullt arbeid for klubben.
§ 2-2 Medlemskontingent
Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse
som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte. I tillegg skal
medlemmene betale en klubbkontingent fastsatt av NVKs
representantskap.
Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.
Æresmedlem betaler ingen kontingent.
§ 2-3 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å støtte NVKs, FKFs og NKKs virksomhet samt
å følge NVKs, FKF og NKK lover og bestemmelser. Medlemmene er

forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de
befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, FKF eller NVK.
§ 2-4 Opphør av medlemskap
Medlemskap i NVK opphører ved:
a) utmeldelse
b) strykning besluttet av NVKs hovedstyre på grunn av manglende
kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til NVK.
c) strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
§ 2-5 Disiplinær reaksjoner
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.
§ 2-6 Habilitet
Alle tillitsvalgte i NVKs organer plikter å vurdere sin egen habilitet ved
behandlingen av saker. Reises det tvil om personens egen vurdering av
habilitet, skal dette avgjøres av det organ vedkommende er medlem av og
møter i.

Kap. 3 Organisasjon
§ 3-1 Høyeste myndighet
Representantskapet (RS)
NVKs høyeste myndighet er Representantskapet (RS) og avholdes hvert år
innen 1. mai.
RS fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med
unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning
av klubben (som krever ¾ flertall).
I tilfelle av stemmelikhet stemmes det over forslaget en gang til. Ved fortsatt
stemmelikhet forkastes forslaget.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.
Hovedstyret (HS)

HS består av leder, nestleder, avlsrådsleder, 4 styremedlemmer og 1
varamedlem som alle velges av representantskapet. Hovedstyret utformer
og fordeler aktuelle roller/oppgaver seg imellom jf. § 4-3
Avlsrådet (AR)
AR er hovedstyrets rådgivende faglige organ i spørsmål vedrørende avl på
raser tilsluttet NVK. ARs oppgaver og ansvarsfordeling skal beskrives i
vedtekter/instruks som er fastsatt av RS jf.§ 3-4 g.
Distriktsgrupper
RS inndeler landet i regionale distrikter etter forslag av HS.
HS skal forsikre seg om at det i hvert distrikt finnes en valgkomite som
fremmer forslag til og gjennomfører valg av en distriktsrepresentant. Ved
behov kan HS oppnevne distriktsrepresentanter midlertidig inntil distriktets
medlemmer selv har valgt en distriktsrepresentant.
Der forholdene ligger til rette for det, kan medlemmene i distriktet velge et
distrikts gruppestyre med distriktsrepresentanten som leder.
Bare distriktets medlemmer jf. § 2-2, kan delta med stemmerett eller være
valgbare ved distriktenes årsmøte.
Det skal til enhver tid forefinnes en instruks for distriktsrepresentanten og
for NVKs distriktsgrupper foretatt av RS Jf. § 3-4, pkt. g.
§3-2 Møte og stemmerett
Representantskapet (RS)
Representantskapet består av distriktsrepresentantene, eventuelt deres
vararepresentanter når distriktsrepresentanten har meldt forfall, jf. § 2-2
Distriktsrepresentantene har møte-, tale, forslags og stemmerett.
HS har møte-, tale- og forslagsrett. HS har ikke stemmerett.
På NVKs RS og ekstraordinært RS kan NKK og FKF møte med inntil 2
representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.
Møte og stemmerett har distriktene etter antall medlemmer, slik at hvert
påbegynte 100 medlemmer pr. 31.12. utgjør en stemme i det påfølgende
RS.

Fullmakter kan kun benyttes av valgte distriktsrepresentanter / varaer fra
distriktsstyret og kan kun gis til andre valgte distriktsrepresentanter.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved maks en fullmakt.
Distriktsgruppenes Årsmøte
Alle NVKs medlemmer jf.§ 2-2 for det år årsmøtet avholdes har møterett og
stemmerett på årsmøtet.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til
verv i NVK.
Det kan stemmes ved personlig fremmøte eller ved maks en fullmakt.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer
I tilfelle av stemmelikhet stemmes det over forslaget en gang til. Ved fortsatt
stemmelikhet forkastes forslaget.
§ 3-3 Innkalling
Representantskapsmøte og Årsmøtedato (distriktene) skal bekjentgjøres for
medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært RS / Årsmøte med minst 2 ukers
frist. Innkallingen skal sendes medlemmet pr post, e-post, i adressert
medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallingen skal følge:
– Dagsorden
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.
Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5
uker før møtedato.
– Handlingsplan
– Budsjett
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være
Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§ 3-4 Representantskapets (RS) og Årsmøtets oppgaver
Representantskapsmøte
Oppgaver er:
a) godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, fullmakt, innkallingen
og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) oppnevne ordstyrer, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å
undertegne protokollen fra møtet.
c) behandle årsberetning
d) godkjenne regnskap med revisors beretning
e) opprettelse og nedleggelse av distriktsgruppe
f) behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens
dagsorden. Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig
fremmede forslag
g) vedta instruks for organer som oppnevnes av RS.
h) vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år
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 er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av
domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelfersloven kan ikke
velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under RS.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. (Likevel slik at det valgfritt kan
reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller tillitsvalgte trekker
seg, i hovedregelen begrenset til to kandidater men likevel slik at det kan
reguleres at det ikke er begrenset antall i helt særlige tilfeller der det er
viktig for klubbens drift
– 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.
Distriktenes Årsmøte
Oppgave er:
a) godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, fullmakt, innkallingen
og dagsorden
b) oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å
undertegne protokollen fra møtet
c) behandle årsberetning
d) godkjenne regnskap med revisors beretning
f) behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens
dagsorden. Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig
fremmede forslag
g) vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet
h) godkjenne budsjett for neste år
i) velge:
– leder for 1 år

– 2-5 styremedlemmer for 2 år
– varamedlemmer for 1 år
– revisor for 2 år og vararevisor for 1 år
– 1 medlem av valgkomiteen for 3 år og vararepresentant for 1 år
Ved valg av distriktsstyremedlemmer skal det ved stemmelikhet foretas
omvalg.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til
verv i NVK.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av
domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan
ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under RS årsmøtet.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. (Likevel slik at det valgfritt kan
reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller tillitsvalgte trekker
seg, i hovedregelen begrenset til to kandidater men likevel slik at det kan
reguleres at det ikke er begrenset antall i helt særlige tilfeller der det er
viktig for klubbens drift.
Oppretter Årsmøte ved instrukser nye tillitsverv eller det ikke foreligger
kandidater til ledige tillitsverv, kan Årsmøte i samme møte velge
tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater
har vært fremmet på fastsatt måte.
§ 3-5 Ekstraordinært RS / Årsmøte
Ekstraordinært RS avholdes hvis RS, HS eller minst 10 % av medlemmene
forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de
ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller
forslag kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under ekstraordinært
RS også ved valg.

Reglene for ordinært RS gjelder for øvrig så langt de passer. Ved valg;
Forslag må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært
årsmøte. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før
ekstraordinært årsmøte.

Kap. 4 Styret m.v.
§ 4-1 Hovedstyret (HS)
Hovedstyret (HS) er klubbens høyeste myndighet mellom
Representantskapsmøtene.
§ 4-2 Vedtak og representasjon
HS og distriktsstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av
styremedlemmene er til stede.
HS og distriktsstyret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av
styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll fra styremøtene og
de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK.
§ 4-3 Hovedstyrets (HS) oppgaver er:
– lede klubben mellom Representantskapsmøtene
– avholde RS og distriktskonferanse
– drive klubben i samsvar med NVKs formål og lover
– gjennomføre beslutninger truffet av RS,- oppnevne komiteer og
representanter for NVK og utarbeide retningslinjer eller arbeidsinstrukser for
disse
– påse at klubbens organer drives i samsvar med NVKs lover
– tildele medlemmer Æresmedlemskap jf. §2-1, 4 ledd etter godkjenning av
RS, Gullmerke, Vorstehhundstatuetten og hedersbevisninger som klubben
har. Tildeling av overnevnte hedersbevisninger kan gjøres på RS,
distriktskonferanse, landstreff eller jubileumsarrangement
– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den
lokale NKK-regionen
– velge/oppnevne jaktrådsleder, sekretær og kasserer innenfor eller utenfor
styret.
Distriktsstyre oppgave er:

– lede distriktet mellom Årsmøtene
– avholde Årsmøte
– drive distriktet i samsvar med NVKs formål
– gjennomføre beslutninger truffet av Årsmøte
– distriktene skal aktivt orientere medlemmene om saker til RS
– oppnevne komiteer og representanter for distriktene og utarbeide
retningslinjer eller arbeidsinstrukser for disse
– tildele medlemmer hedersbevisninger som distriktet har. Tildeling av
hederstegn kan gjøres på distriktets arrangementer i henhold til kriterier
fastsatt av distriktet
– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber

Kap. 5 RS og Årsmøtevalgte verv/komiteer
§ 5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder, 2 medlemmer og 1 vararepresentant.
Medlemmene velges for 3 år av gangen slik at kun en er på valg. Leder er
den som er på valg. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen
tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal
besettes på RS og distriktenes årsmøter.
§ 5-2 Revisor
RS og Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer
regnskapene og avgir beretning til RS og årsmøtet.
Revisor velges blant personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser
§ 6-1 Lovendringer
Lovendringer kan skje på ordinært RS og må vedtas med minst 2/3 flertall.
Lovene og endringer av disse må sendes FKFs styre for godkjennelse, men
trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom
intet er bestemt.
§ 6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som
er obligatorisk som følge av tilknytningen til NKK jf. NKKs lover § 6-1.
§ 6-3 Vedtekter
Vedtekter og instrukser til NVKs ulike organer skal følge denne lov i egne
vedlegg. Endringer i disse kan kun vedtas av RS
§ 6-4 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært
representantskapsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært
representantskapsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs
vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av representantskapet bestemt
formål. Bestemmer ikke representantskapet noe spesielt tilfaller midlene
NKK.
§ 6-5 Flertallsdefinisjoner
De til enhver tid gjeldende flertallsdefinisjoner i NKKs lovmal for klubber
skal legges til grunn.
Simpelt flertall
-Flest stemmer
Alminnelig flertall
-50 % +1 av de avgitte stemmer
-Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
-50 % +1 av de avgitte stemmer
-Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
-2/3, ¾ eller annet vedtektsfestet flertall
-Blanke stemmer teller
-Bruk er vedtektsfestet

Saksbehandler:
Marius Kjønsberg

NVKs lover – forslag til endring i § 3-4
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
17.02.2019

Vedlegg:

Innstilling fra NVK H/O:
NVKs lover § 3-4 pkt i) og strekpunkt nr 2 endres til:
- «styremedlemmer for 2 år»
Hovedstyrets innstilling:
NVKs lover § 3-4 pkt i) og strekpunkt nr 2 endres til:
- «2-7 styremedlemmer for 2 år»

Anders Simensrud
leder

Saksnummer
018/19

Saksutredning
Det fremmes til hovedstyret forslag om å endre vedtektene slik at distriktene kan velge
styremedlemmer i det antall de selv ønsker.
Dette begrunnes med at distriktene ikke er like, hverken i utstrekning eller antall medlemmer. Vi ser
det ikke som tilstrekkelig at man kan velge så mange varamedlemmer man vil, da dette ikke oppleves
som like forpliktende og inkluderende som fullverdig styremedlem. Et distrikt som Innlandet har stor
utstrekning og forholdsvis mange medlemmer, men for å kunne inkludere flere medlemmer eller
potensielle medlemmer mener vi det er hensiktsmessig å verve medlemmer til styret fra hele
distriktet. I mange tilfeller er det styremedlemmene som bidrar til aktivitet i sine nærområder.
Supplerende ønskes en diskusjon rundt muligheter for å velge annen sammensetning en hva som
fremgår av vedtektene, noe NVK Hedmark og Oppland har gjort i mange år.
Utdrag fra referatet til årsmøtet 2018 i NVK Hedmark og Oppland:
Styret fremmer for årsmøtet en økning av medlemmer i styret fra dagen seks personer til åtte,
samtidig foreslår vi at det velges to vara/suppleanter som før.( nedstemt)
Begrunnelsen for forslaget er at det med dette forslaget blir flere som bidrar til den
aktiviteten vi har, slik at belastningen for enkeltpersoner i styret blir for stor. Vi har de siste
årene sett at aktivitetene vi har er belastende og med det resultat at medlemmer av styret gir
seg av ulike grunner. Vi håper at det ved å øke antallet medlemmer i styret gjør oss bedre i
stand til å delegere oppgaver som er overkommelige og som dermed blir mer lystbetont over
tid
Klubbens vedtekter sier at det maksimalt kan være 5 styremedlemmer i tillegg til leder.
Vedtak
Det velges et styre med leder og fem styremedlemmer. Styret suppleres med et antall
varamedlemmer slik at det totale antallet med møterett i styret blir 10 stykker.

Hovedstyrets behandling:
Slik vi oppfatter forslaget fra NVK H/O ønsker forslagsstiller at distriktene skal kunne velge
antall styremedlemmer selv.
Hovedstyret har forståelse for problemstillingen, men anbefaler at begrensningen på fem
styremedlemmer utvides til syv styremedlemmer.

Saksbehandler:
Marius Kjønsberg

DK/RS
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
17.02.2019

Vedlegg:
E-post fra DR Møre og Romsdal

Hovedstyrets innstilling:
Forslag fra Møre og Romsdal avvises.

Anders Simensrud
leder

Saksnummer
019/19

Saksutredning
Hovedstyret har mottatt vedlagte e-post fra tidligere distriktsrepresentant i Møre og Romsdal,
Rune Nedrebø. Det står ikke i e-posten at dette er et forslag til RS, men ettersom det er
kommet innen fristen for saker til RS antas dette å være et forslag. Forslaget innebærer
endring av NVKs lover og vedtekter.
Hovedstyrets behandling av forslaget:
Styret støtter ikke forslaget.
Styrets kommentar:
-DK / RS skal arrangeres fra fredag ettermiddag til søndag.
Det er vedtatt i klubbens vedtekter i instruks for hovedstyret at «styret har ansvar for å
avholde en distriktskonferanse i dagen(e) før representantskapsmøte.»
Styret kan også innkalle til distriktskonferanse uavhengig av representantskapsmøte om
dette er viktig for klubben.
Styret er ansvarlig for distriktskonferansen og vurderer årlig hva som er mest hensiktsmessig
i forhold til saker som skal til RS og klubbens økonomi. Distriktskonferansen er en stor
kostnad for klubben og styret har de siste årene jobbet med å få ned kostnadsnivået.
-DK / RS skal og arrangeres seinest 1 helga i februar.
I klubbens lover reguleres dette under § 3-1. «NVKs høyeste myndighet er
Representantskapet (RS) og avholdes hvert år innen 1. mai».
Styret vurderer når det er mest hensiktsmessig å avholde RS. Å pålegge klubben å avholde
RS seinest 1 helga i februar vil gi lite fleksibilitet for avholdelse av RS.

16.1.2019

UniWeb Webmail :: Dk/Rs

Emne

Dk/Rs

Avsender

Rune Nedrebø <rune@nedrebo.com>

Mottaker

Norsk Vorstehhundklubb <post@vorsteh.no>

Dato

2019-01-13 19:27

Dk/Rs skal arrangeres fra fredag ettermiddag til søndag .
Dk/Rs skal og arrangeres seinest 1 helga i februar .
Tidligere år var Dk/ Rs helg der vi knytta nye bekjentskap og diskutert rasen vår med mange konstruktive
diskusjoner.
Dette er noe vi nå ikke får tid til.
Dk/Rs holdes så tidlig att det ikke kolliderer med jaktprøver .
Mvh
NVK Møre og Romsdal
V/Rune Nedrebø
Sendt fra min iPad

https://rcube.uniweb.no/?_task=mail&_safe=0&_uid=6396&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
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Saksbehandler:
Anders Simensrud

NVK Hedmark/Oppland – Forslag til endring av navn på distrikt
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
17.02.2019

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
NVK Hedmark/Oppland endrer navn til NVK Innlandet.

Anders Simensrud
leder

Saksnummer
020/19

Saksutredning
Hovedstyret har mottatt følgende forslag fra NVK Hedmark/Oppland:
«Nytt navn på vår gruppe, forslag NVK Innlandet (forslagstiller er styret)
Begrunnelse:
8.1 Vi i styret fremmer dette forslaget med bakgrunn i fylkessammenslåingen. Det
gamle Hedmark og Oppland fylke vil fra 2020 hete Innlandet og vi mener at dette
navnet også passer bedre for vår avdeling i NVK. Vi føler også at det gjør oss mer
samlet som en klubb.
Vedtak:
Årsmøtet støtter forslaget, og ber om at Styret arbeider for å registrere klubben som
Norsk Vorstehhundklubb Innlandet.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.»

Hovedstyrets behandling:
Hovedstyret støtter forslaget.

Saksbehandler:
Komite nedsatt på RS 2018

Godtgjøring av tillitsvalgte i NVK
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
17.02.2019

Saksnummer
021/19

Vedlegg:

Komiteens innstilling:
Godtgjøring av tillitsvalgte i NVK
Leder
honorar kr. 5000,Avlsrådsleder
honorar kr. 3000,Nestleder og styremedlemmer
honorar kr. 2000,(styremedlemmer kan inneha ekstraordinære arbeidsoppgaver som honoreres etter egne
avtaler)
Revisor
honorar kr. 2000,-

Øystein Eriksen

Marius Kjønsberg

Roger Brenden

Saksutredning
Med bakgrunn i sak 013/18 på RS 2018 om godtgjøring av tillitsvalgte i NVK har komiteen
som ble nedsatt (Marius Kjønsberg, Roger Brenden og Øystein Eriksen) jobbet frem
følgende forslag. Forslaget er innenfor rammene av hva som er anledning til å tildele av
honorarer uten at NVK hverken får innmeldingsplikt eller arbeidsgiveransvar.
Klubben honorer i dag flere personer i og utenfor styret knyttet til enkelte arbeidsoppgaver.
De faste som honoreres er sekretær, regnskapsfører, webansvarlig og ansvarlig for
Fuglehunden. I tillegg er personer honorert for enkeltoppgaver som kritikkskriving og it
utvikling.
Forslag:
Godtgjøring av tillitsvalgte i NVK
Leder
honorar kr. 5000,Avlsrådsleder
honorar kr. 3000,Nestleder og styremedlemmer
honorar kr. 2000,(styremedlemmer kan inneha ekstraordinære arbeidsoppgaver som honoreres etter egne
avtaler)
Revisor
honorar kr. 2000,-

Saksbehandler:
Britt Svendsen

Kontingent 2020
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
17.02.2019

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Kontingenten for 2020 holdes uforandret.

Anders Simensrud
leder

Saksnummer
022/19

Saksutredning
Kontingenten for 2017 ble økt fra kr 475 til kr 500 for 2017. For 2018 og 2019 ble den holdt
uforandret.
Hovedstyret forslår at den holdes uforandret også i 2020.

Saksbehandler:
Bente Holm

Budsjett 2019
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
17.02.2019

Vedlegg:
Budsjett 2019

Hovedstyrets innstilling:
Budsjett for 2019 godkjennes.

Anders Simensrud
leder

Saksnummer
023/19

Saksutredning
Se vedlagte budsjett for 2019. Budsjettet presenteres i møtet.

BUDSJETT 2019

BUDSJETT 2019

RESULTAT 2018

BUDSJETT 2018

640000
20000
32352

638323
17972
1303
37266

645000
1000
1300
37266

35000

38000

40000

219835
24632

30000

Styret:
Medlemskontingent
SalgsartiklerI/premier
Renteinntekter
Momskomensasjon

Jaktråd
Sponsorinntekter

Avlsråd:
Valpeformidling

NM Høyfjell
Feilinnbetalinger

Sum

727352

977331

754566

Fuglehunden
Klubbens driftsutgifter
Vorstehhund statuetter
Avgift FKF
Distriktskonferansen
Avlsråd
Distriktstiltak
Innkjøp glass og trekopper
Innkjøp revolvere
IT-utvikling
NM Høyfjell
Jaktrådet:
Tilbakebetalt feilinnbetalinger
Gentesting av hunder
Lavlandsprosjekt

215000
100000
25000
22000
135000
60000
10000

210552
94164

220000
92000
25000
22000
130000
60000
10000

70000
65000
60000
25000

20520
128516
49923
35370
7603
64800
211343
47821
44528
10004

95000
30000
70000

*
Sum

787000

925144

754000

RESULTAT

-59648

52187

566

Saksbehandler:
Valgkomiteen

Valg
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
17.02.2019

Saksnummer
024/19

Vedlegg:
Valgkomiteens innstilling til HS NVK

Valgkomiteens innstilling:
Anders Simensrud
Marius Kjønsberg
Trude Lien
Hilde Børdalen
Lone Gudim
Kjetil Kristiansen
Ivar Bakken
Anne Grete Langeland

Tore Kallekleiv
leder av valgkomiteen

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

Leder
Nestleder
Leder avlsråd
Styremedlem
Varamedlem
Vararevisor
Valgkomite
Vara valgkomite

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.»

Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.

Valgkomiteens innstilling NVK 2019

Funksjon og tid

Navn

Valgt

Valg 2019

Leder 1 år

Anders Simensrud

2018

Gjenvalg 1 år

Nestleder 1 år

Marius Kjønsberg

2018

Gjenvalg 1 år

Leder avlsråd 2år

Trude Lien

2017

Gjenvalg 2år

Styremedlem 2år

Geir Henning Strøm

2018

Ikke på valg

Styremedlem 2år

Signe Karin Hotvedt

2018

Ikke på valg

Styremedlem 2år

Harriet Wiggen

2018

Ikke på valg

Styremedlem 2år

Hilde Børdalen

2019

Velges for 2 år

Varamedlem 1 år

Lone Gudim

2019

Velges for 1 år

Revisor 2 år

Morten Sørensen

2018

Ikke på valg

Vararevisor 1 år

Kjetil Kristiansen

2018

Gjenvalg 1 år

Valgkomite 3 år

Ivar Bakken

2019

Velges for 3 år

Valgkomite 2 år

Jorunn Hasselberg

2018

Ikke på valg

Valgkomite 3 år

Øystein Eriksen

2017

Ikke på valg

Vara valgkomite 1 år

Anne Grete Langeland

2019

Velges for 1 år

Innstillingen er enstemmig.

14.1. 2019.

Jorunn Hasselberg

Øystein Eriksen

Tore Kallekleiv (sign.)

