Referat NVK hovedstyremøte
Dato:

17.10.2018

Til stede:

Anders Simensrud, Marius Kjønsberg, Geir Henning Strøm, Harriet
Wiggen, Trude Lien
Kasserer Bente Holm, sekretær Britt Svendsen (ikke styremedl.)

Fraværende:

Anne Grete Langeland, Signe Karin Hotvedt

Neste leder FH:

FH 01/19 Leder i NVK

Neste styremøte:

15.12.18 Fysisk møte

Saksnr

Sak

93/18

Godkjenne referat fra 24.09.2018
Referatet ble godkjent.

94/18

Innkommen post
‐ NKK – Anerkjent prøve refnr 56‐18009
‐ Fredrik E. Sæthereng – Søknad om øk. støtte til VM. Innvilget
kr 5.000 for Fredrik E. Sæthereng og Øyvind Andren.
‐ FKF – Søknad om prøver 2019
‐ NKK – Anerkjent prøve refnr 51‐18035
‐ NKK – Anerkjent prøve refnr 54‐18013
‐ NKK – Raseparade på Dogs4All 2018
‐ FKF – Søknadsfrist utstillinger 2020
‐ NKK – Vurdering av MVA

95/18

IT v/Signe K
Utsettes til neste møte.

96/18

Avlsrådet
AR møte forrige uke. Temaer som ble diskutert:
‐ «produksjonstørke» på SV og KV for tiden. Sammensatt årsak.

Ansvar

Anne G.
Bente

Frist

AR diskuterer mulige tiltak.
‐ HD situasjonen. Pt for 2018 er det over 20% HD på SV og over
14% på KV. Urovekkende. Enkelte linjer skiller seg ut både på KV
og SV. Viktig å øke sikkerheten på HD indeksen. Det kommer en
artikkel om dette på nettsiden.
‐ Høydemåling på alle rasene våre i 2019.

97/18

Jaktrådet
‐ NM høyfjell. SV fikk bronse. 2 vorsteh i finalen.
‐ NM lag lavland. KV fikk sølv. Vurderes nye uttakskriterier. 2
vorsteh i finalen.
‐ VM uttak 2019. Utvidet frist til 20.10.18. Det har vært litt dårlig
med informasjon. Ikke info på nettsidene til FKF.
‐ NVC. God kontroll på NVC, men fortsatt ikke fått rettet i basen
pga sykdom.

98/18

Fuglehunden
Manus for FH 06/18 er ok og sendes i trykken i nærmeste
fremtid.

99/18

Regnskap
NM høyfjell: mangler noe før det kan fullføres. Forventes et
overskudd på ca 10.000‐20.000.
Neste styremøte: sette opp budsjett for 2019.

100/18

Raseutvalget
RU møte i neste uke er avlyst. Blir fysisk møte før jul.
‐ forslag til endring av jaktprøvereglement ifht praktisering av
bedømmelse under NM lag

101/18

FKF
‐ Nye regler ifht lavlandsprøver: ser ut til å være mindre fugl i
terrengene.

102/18

NM Høyfjell ‐ Evaluering
‐ vellykket arrangement. Gode tilbakemeldinger.
‐ alltid noen småting underveis, men det løste seg bra.
‐ presisere at man får dekket billigste alternativ ifht reise for
dommere.

103/18

Eventuelt
‐ Saker til RU
‐ forslag til endring i kvalifikasjonskrav til NM høyfjell. 2 VK
m/CK eller 2 VK m/res CACIT bør være kvalifiserende.

‐ utvide ant CACIT prøver.
‐ NM skog 2020. Forespørsel om distrikt som ønsker å arrangere.

Britt

