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Deltakere ved NVKs distriktskonferanse 202
DISTRIKTENE
AGDER
BUSKERUD
FINNMARK
INNLANDET
HORDALAND
MØRE OG ROMSDAL
NORDLAND
OSLO/AKERSHUS
ROGALAND
TROMS
TRØNDELAG
VESTFOLD/TELEMARK
ØSTFOLD

Harald Wivestad (Ikke sikker)
Arild W Hansen
Ernst Evensen
Petter Kaald
Roger Brenden
Mikkel Kvasnes
Anne Grete Langeland
Frode Erlandsen
Ingen deltaker
Ove Myhre
Eva Pedersen
Birthe Wold Myhre (Deltar lørdag som tilhører)
Ingen deltager
Ingen deltaker
Svend A Eggen
Julie Grande
Geir Sve
Henrik Fossum

ÆRESMEDLEMMER
Bente Holm
Randi Schulze
Bjørn Stang
Kai-Rune Johannessen

NVK VINNERE
STYRET
LEDER
NESTLEDER
STYREMEDLEM/AVLSRÅDSLEDER
STYREMEDLEM
STYREMEDLEM/JAKTRÅDSLEDER
STYREMEDLEM/RED.FUGLEHUNDEN
STYREMEDLEM/RED. NETTSIDEN/IT
KASSERER
SEKRETÆR
AVLSRÅD
KV

SV
LV

Nina Smidtsrød
Robert Brenden
Anders Simensrud
Marius Kjønsberg
Trude Lien
Hilde Børdalen
Geir Henning Strøm
Harriet Wiggen
Signe Karin Hotvedt
Bente Holm
Sissel Marthinsen

Britt Schibbey
Ingeborg Nina Nygaard
Tone Jorde
Sigurd Nikolaisen
Bjørn Frode Eriksen

IT

VALGKOMITEEN
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Innkalling til representantskapsmøte
Dato: 09.02.2020
Sted: Quality hotell Olavsgaard
Tid: kl 13.00
Saksliste:
Saksnr
001/20
002/20
003/20
004/20
005/20
006/20
007/20
008/20
009/20
010/20
011/20
012/20

013/19
014/19
015/19

Saker
Godkjenning av innkalling, saksliste og antall stemmer
Valg av ordstyrer
Valg av referent, protokollunderskrivere og tellekorps
Godkjenning av nye distriktsrepresentanter
Godkjenning av distriktenes valgkomiteer
Årsberetning for 2019
Regnskap for 2019
Handlingsplan for 2020
Forslag til endring avlskriterier korthår fra
Oslo/Akershus
Forslag til endring i avlskriterier korthår fra Troms
Forslag til endring i godkjente parringer fra Buskerud
Forslag om å innføre tilleggskrav om minimum samlet
HD indeks på 200 for å få godkjent en
parringskombinasjon på vorstehhund korthår i NVK fra
styret
Kontingent 2021
Budsjett 2020
Valg

Side
4
6
7
9
11
13
27
31

33
37
41

48

50
52
55
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Saksbehandler:
Sissel Marthinsen

Godkjenning av innkalling, saksliste og antall stemmer
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
09.02.2020

Saksnummer
001/20

Vedlegg:
Oversikt over antall stemmer pr 31.12.2019

Hovedstyrets innstilling:
Innkalling, saksliste, antall stemmer og fullmakter godkjennes.
Anders Simensrud
leder
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Oversikt over antall medlemmer og stemmer på RS 2020

Distrikt
Agder

Antall medlemmer
pr. 31.12.2019

Antall stemmer
på RS 2020
30

1

Buskerud

148

2

Finnmark

37

1

Innlandet

167

2

Hordaland

76

1

Møre og Romsdal

21

1

Nordland

59

1

409

5

Rogaland

54

1

Troms

67

1

183

2

Vestfold/Telemark

95

1

Østfold

67

1

1413

20

Oslo/Akershus

Trøndelag

Totalt
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Saksbehandler:
Sissel Marthinsen

Valg av ordstyrer
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
09.02.2020

Saksnummer
002/20

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Forslag fremmes i møtet.

Anders Simensrud
leder
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Saksbehandler:
Sissel Marthinsen

Valg av referent, protokollunderskrivere og tellekorps
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
09.02.2020

Saksnummer
003/20

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Forslag fremmes i møtet.

Anders Simensrud
leder
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Saksutredning
Representantskapet skal velge referent og 2 representanter til å underskrive protokollen, jfr
Norsk Vorstehhundklubbs lover § 3-4, b.
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Saksbehandler:
Sissel Marthinsen

Godkjenning av nye distriktsrepresentanter
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
09.02.2020

Saksnummer
004/20

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Nye distriktsrepresentanter er:

Buskerud: Ernst Evensen
Trøndelag: Svend Asle Eggen
Vestfold/Telemark: Thomas Ellefsen
Troms: Erlend Winther
Agder: Harald Wivestad
Ovennevnte nye distriktsrepresentanter godkjennes.

Anders Simensrud
leder
.
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Saksutredning
Følgende nye distriktsrepresentanter er valgt for 2020:
Buskerud: Ernst Evensen
Trøndelag: Svend Asle Eggen
Vestfold/Telemark: Thomas Ellefsen
Troms: Erlend Winther
Agder: Harald Wivestad
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Saksbehandler:
Sissel Marthinsen

Godkjenning av distriktenes valgkomiteer
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
09.02.2020

Saksnummer
005/20

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Distriktenes valgkomiteer for 2020 godkjennes.

Anders Simensrud
leder
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Saksutredning
Distriktene har i sine årsmøter valgt følgende valgkomiteer for 2020

AGDER:
Helge Reinertsen
Njål Lundevik

BUSKERUD
Anders Simensrud
Arild Walter Hansen
Christoffer Pedersen

FINNMARK
Torhild Jakobsen
Linda M Rognmo
May Britt Hauffen

INNLANDET
Erik Huse
Espen Dammen Moe
Knut Esbjørnsen

HORDALAND
Lorenzo Wiese Hansen
Endre Gunnar Bergesen
Børge Follesøy

MØRE OG ROMSDAL
Grete Hoel
Rune Nedrebø

NORDLAND
Walter Paulsen
Morten Moe

OSLO/AKERSHUS
Bjørn Størkersen
Arne Eliassen
Tor Frigård

ROGALAND
Aleksander Kristiansen

TRØNDELAG

TROMS

VESTFOLD/TELEMARK

Ketil Arntsen
Steinar Lund
Øyvind Årsund

Torgeir Dahl
Sigurd Nikolaisen

Ole-Erik Furuheim
Åse I Furuheim
Morten Bøhmer

ØSTFOLD
Geir Luthen
Terje Johannessen
Øyvind Thorgersen
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Årsberetning for 2019
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
09.02.2020

Saksnummer
006/20

Vedlegg:
Årsberetning for hovedstyret i NVK 2019
Årsberetning IT i NVK 2019
Årsberetning Avlsrådet i NVK 2019
Årsberetning Jaktrådet i NVK 2019

Hovedstyrets innstilling:
Årsberetning for 2019 godkjennes.

Anders Simensrud
leder
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Hovedstyrets årsberetning 2019
Styret og sentralt tillitsvalgte
Leder
Nestleder
Styremedlem IT
Avlsrådleder
Jaktrådleder
Styremedlem jaktråd / red. Fuglehunden
Styremedlem utstilling / sponsor
Vara
Sekretær
Kasserer

Anders Simensrud
Marius Kjønsberg
Signe Karin Hotvedt
Trude Lien
Geir Henning Strøm
Harriet Wiggen
Hilde Børdalen
Lone Gudim
Britt Svendsen
Bente Holm

Avlsråd Korthår
Anne Grete Langeland, til august 2019
Ingeborg Nina Nygaard
Karina Kolflaath, til august 2019
Avlsråd Strihår
Tone Engløkk Jorde
Torgeir Dahl
Sigurd Nikolaisen
Avlsråd Langhår
Liv-Jorunn Karlsen
Bjørn Frode Eriksen, fra mai 2019
Helge Heimstad, mars 2019
Dataansvarlig avlsråd / NVC
Webredaktør
Redaksjon
Materialforvalter
Revisor
Valgkomite

Ståle Garborg
Signe Karin Hotvedt
Harriet Wiggen og Morten Bøhmer IT
Britt Svendsen
Morten Sørensen, vara: Kjetil
Kristiansen
Øystein Eriksen, Jorunn Hasselberg,
Ivar Bakken, vara: Anne Grete
Langeland
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Representasjon Fuglehundklubbenes forbund/Raseutvalget
Anders Simensrud, FKF
Marius Kjønsberg, leder Raseutvalget
Marius Kjønsberg representerte NVK og RU på Fuglehundtinget. Ingen store
saker.
FCI
Audun Kristiansen, norsk representant
Antall medlemmer pr. 31.12.2019: 1413
Hovedstyremøter
Det har vært 9 styremøter i perioden. Det er god kjemi i hovedstyret, og har ikke vært
endringer i perioden.
Det har manglet folk i avlsrådet for KV store deler av året. Det er veldig uheldig at
flere trekker seg midt i perioden. Det er da vanskelig for leder i avlsrådet å få tak i
personer som kan gå rett inn.
Sissel Marthinsen startet som sekretær 1. januar 2020, og overtar etter Britt
Svendsen som sluttet etter eget ønske. Sissel har tidligere vært distriktskontakt i
Østfold. Britt og Sissel har samarbeidet i overgangsperioden slik at Sissel har
kommet inn i arbeidet. Vi takker Britt for et meget godt utført arbeid for NVK.
I februar ble det arrangert distriktskonferanse (DK) og representantskapsmøte (RS).
Landssamlingen i pinsen var i Nordland (Salten) i regi av NVK Nordland. Denne ble
vel gjennomført med både utstilling og apportprøve.
Hedmark/Oppland har fra årsskiftet skiftet navn til Innlandet, i tråd med vedtak på
forrige RS. Styret har diskutert om vi skal oppfordre til sammenslåing av
sider/distrikter, men har kommet til at slike initiativ må komme fra distriktene selv. De
kjenner sine behov og ressurser best.
Vi mangler distriktskontakt i Rogaland. Dette håper vi kommer i orden i 2020.
Representasjon i eksterne utvalg og styrer
Det er god kjemi blant raseklubbene i RU. Felles avlsråd begynner å fungere. Det
samme gjelder datagruppa som RU satte ned forrige året. NVK har gode
representanter i alle ledd.
Endring i championatregler
Det blir nye championatregler fra 1.1.20. Anders har som leder av NVK representert
de kontinentale rasene, og vært med på å utarbeide reglene sammen med nestleder
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i RU, som representerte de engelske rasene. Forslaget ble lagt frem for de andre
raseklubbene og ble enstemmig vedtatt.
I korthet har vi fått med 1.UK fullkombinert med 4 poeng. Denne premien har ikke
vært med tidligere. Antall 1.UK apport er kuttet ned til 2 stk. Det vil si likt som antall
feltpremier fra UK. Hver apportpremie må settes sammen med en tilsvarende
feltpremie fra jaktprøve som gir championatpoeng for at apporten skal gi poeng. Det
kan imidlertid fortsatt hentes 5 championatpoeng fra apport. Omregningstabellen er
fjernet. Apportpremiene settes sammen med jaktpremie som gir championatpoeng.
Dette må ikke være fra samme år når det gjelder NJCH. Når det gjelder NJ(k)CH, må
apport- og jaktpremie være fra samme år.
Manglende rapportering
NVK har fått påpekning fra FKF for at ikke alle prøvearrangører overholder tidsfrister
for sluttrapportering fra prøver. Det må vi bli bedre på i 2020. I verste fall kan
manglende rapportering føre til at prøver kan bli underkjent.
Titler i 2019
Vi vant ikke noen NM-titler i 2019, men vi var på pallen på NM lag høyfjell vinter med
strihårlaget på bronseplass. Våre raser gjorde det også bra på flere av
høystatusløpene for unghunder.
Årets hunder er kåret. Det var veldig spennende og jevnt i årets NVC. Se fyldig
rapport fra årsberetningen fra jaktrådet.
HD
Det har vært en nedgang i HD siste år for SV, etter at HD-prosenten gjorde et hopp
opp i fjor. Andelen har gått ned fra 20 til 14,8 prosent. For KV er den svakt opp fra
15,1 til 15,3 prosent. Mer om dette under Avlsrådet.
Overføring av resultater fra Dogweb til Datahound
Det har vært en del utfordringer med overføring av resultater fra Dogweb (NKK) til
Datahound (RU/NVK). Indeksene har også vært forsinket. Det er mange personer
som er involvert og vi er avhengig av enkeltpersoner utenfor NVKs rekker.
Eksteriørdommerutdannelse
Vi jobber med å få flere til å ta eksteriørdommerutdannelse. Hovedstyret ønsker at
distrikter som har dyktige ringsekretærer forespør disse.
Høstens hundesykdom
Alle hundeeiere i Norge ble satt ut av hundesykdommen som herjet på høsten rett før
jakta. Flere jaktprøver og arrangementer ble avlyst. Det var flere vorstehere som ble
alvorlig rammet.
Takk til
Hovedstyret vil takke NVK O/A og NVK Innlandet for at de representerer NVK på en
flott måte på Camp Villmark på Lillestrøm og Jakt- og fiskedagene på Elverum. Takk
også til resten av vorsteher-Norge for den jobben dere gjør.
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Antall medlemmer
Årstall
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Medlemmer
1413
1415
1403
1432
1489
1494
1469
1528
1543
1690
1645
1601
1491
1506
1587

Æresmedlemmer
11
11
11
11
10
10
10
9
10
9
5
5
5
4
4

IT / Vorsteh.no
Det tredje driftsåret på ny plattform, basert på Wordpress og driftet hos Idium, har gått
veldig greit, dog med noen flere utfordringer og nedgang i trafikken. I tillegg har vi
driftet NVC på egen plattform. Begge løsninger har vært i drift hele året.
Hjemmesiden hadde noen dagers med problemer i oktober/november i forbindelse
med at Idium flyttet innhold vårt over på en ny server. Det gikk ikke som planlagt og
innholdet måtte gjenskapes via backup. Publisering i perioden vi var nede/ustabile
ble løst ved å legge informasjon og partilister på Facebook. Også NVC har hatt noen
driftsmessige utfordringer. Mer om det under Jaktrådet. Datahound har vært i drift
gjennom hele året, men oppdateringer av nye indekser har dessverre også i 2019
vært forsinket. Løsningen fra Datahound er teknisk gammeldags og vanskelig å
navigere i, særlig på mobil.
Redaksjonen
Redaksjonsgruppen har i perioden bestått av Morten Bøhmer (IT), Ståle Garborg
(IT), Harriet Wiggen og Signe Karin Hotvedt (web.red.). Harriet og Signe har dekket
alle de store mesterskapene og høystatusløp mellom seg. Ståle og Harriet har i
tillegg hatt ansvaret for oppdatering og drift av NVC. Ståle er også vår kontaktperson
mot Datahound. Gruppen trenger stadig å bli styrket med 1-2 personer for å minke
belastningen på skribentene.
Antall registrerte forfattere pr 21.01 er 65, men mange er passive brukere. 24 er
redaktører med utvidet tilgang til redigering. Et mindretall publiserer ivrig og bidrar til
at sidene er fulle av fine prestasjoner og flotte bilder. Admin. på sidene er Tone
Engløkk Jorde, Britt, Sissel, Harriet, Morten, Ståle og Signe.
Bra aktivitet i mange distrikter
Alle distrikter publiserte eget innhold i 2019, men noen distrikter har svært lav
publiseringsfrekvens. Hedmark/Oppland endret navn til Innlandet ved årskiftet. Ny
logo er laget og menyer endret.
Et argument for å samle ressursene, er bedre og tettere informasjonsflyt. Når man
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publiserer svært sjelden, blir ofte terskelen for å ta verktøyet i bruk tilsvarende høy.
Høyest er aktiviteten de i de store lagene med mange aktiviteter hvor det publiseres
hyppig og godt. De store lagene på Østlandet og Trøndelag er de gruppene med
størst aktivitet. Nordland hadde også høy aktivitet i forbindelse med landssamlingen.
Det er fint hvis flere kan bli inspirert til å ta pennen fatt. Redaksjonsgruppen forsøker
å koble sammen hjelpere.
Imponerende produksjon
Antall publiserte artikler og sider: Det er skrevet mer enn 1137 artikler og 182 faste
informasjonssider. Det er lastet opp 4681 bilder. Det er 1100 nye bilder 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 en del opp. Det er
gledelig og viser en større bredde. Vi oppfordrer distriktene også til å produsere
innhold for ferske medlemmer, med grundig og nyttig informasjon for dem som ikke
er inne i stammespråket. Portretter av dyktige medlemmer kan inspirere mange,
særlig hvis man får «lurt» dem til å røpe noen hemmelige triks. I tillegg ønsker vi oss
flere reportasjer og bilder fra gjennomførte prøver, treningssamlinger, medlemsmøter
osv. og ikke bare forhåndsomtaler.
Det er også gledelig at flere medlemmer sender inn gode bilder i høy oppløsning. Et
bildealbum fra jakta 2019 fikk mange bidrag og er sett mange ganger. Et
karusellelement øverst på siden viser både Årets hunder og bilder fra jakta hvor
mange stolte øyeblikk er foreviget. Et blinkskudd fra jakta er nå toppbanner.
Trafikk på nettsidene i 2019
Det var ventet at vi ville få en nedgang i trafikken fra 2018 da klubben hadde NM
høyfjell. Den «mystiske hundesykdommen» førte til mange avlyste prøver og
samlinger i august/september, og det har også påvirket trafikken kraftig. I tillegg
opplevde vi nedetid under Høgkjølprøven som er en stor prøve med mange
deltakere.
I 2019 hadde vi 25.000 brukere innom (ned 26 prosent). Disse brukerne besøkte
hjemmesiden 76.000 ganger (ned 30 prosent). Antall sidevisninger var i 2019
165.000 sidevisninger. Det er ned fra 291.000 året før.
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Del heltrukne linja er sidevisninger i 2019. Stiplet linje er sidevisninger i 2018 med en
tydelig topp under NM i september.
Torsdag kl. 20-21 er det mest populære tidspunktet å besøke siden, trolig fordi
partilister gjerne er klare da. Ellers er det på tidlig kveldstid i uka at trafikken er
størst, i tillegg til et hopp rundt lunsjtid tirsdager. Jo senere etter en prøve/stevne at
nyheten om den blir publisert, jo lavere blir leserinteressen. Hurtig publisering er
altså viktig.
Vi får stadig mer krevende lesere.
Mest populære side er forsida (66.000), og lenkesiden for valpelister (14.000).
Deretter følger de store distriktene som Oslo/Akershus, Trøndelag og Buskerud.
Artikkelen «Førstehjelp for hund» fra 2010 (!) var den mest leste enkeltartikkelen
(1125 sidevisninger). Deretter følger artiklene om Vinjevegen 2019.
Mobilandelen øker fortsatt kraftig og er nå oppe i 51,9 prosent. Det er opp fra 46
prosent i fjor. Resten fordeler seg på PC og brett. Det betyr at alle som skriver bør
legge inn lettleste tekster med korte avsnitt, og bilder som er tydelige. Det er en uting
å legge inn plakater/bilder med tekst eller PDF’er på sidene, da de ikke er skalérbare,
og følgelig særs lite brukervennlige på den lille skjermen. De er heller ikke søkbare,
slik at leserne ikke kan søke seg fram til innhold.
Det er viktig med folk fortsetter å spre lenker til våre nettsider på Facebook. Det vil
øke trafikken og gjøre at våre sponsorer får visning av sine bannere, og noen lesere
vil gå videre til sponsorenes hjemmeside. Det er dette de betaler for.
NVC: Fra 27.05 og ut året er det registrert 805 brukere på NVC sidene. De har vært
inne til sammen 2600 ganger. Trafikken var størst i september og desember.
Datahound: Vi har ikke tall for trafikken på våre sider på Datahound, men den er
betydelig og databasen er en svært viktig tjeneste for klubben.
Facebook-siden våre (Norsk Vorstehhundklubb) har over 2000 følgere. I tillegg
kommer alle distriktsgruppene som har tusenvis av følgere til sammen

Avlsrådet
Avlsrådets sammensetning
Leder: Trude Lien
Korthår: Anne Grete Langeland, Karina Kolflaath, Ingeborg Nina Nygaard. Anne
Grete og Karina gikk ut i 2019. Det er pr nå en prøveordning med 3 kandidater samt
Ingeborg frem til årsmøtet.
Langhår: Liv-Jorunn Karlsen og Bjørn Frode Eriksen (fra midt i 2019).
Strihår: Sigurd Nikolaisen, Torgeir Dahl, Tone Engløkk Jorde.
Generelt
Det har vært avholdt 9 møter i AR dette året. Møtene har vært holdt som
telefonmøter. Vi har ikke hatt fysiske møter i 2019.
Arbeidet i AR har i store trekk vært utført etter samme retningslinjer som tidligere
mht. parringshenvendelser, andre typer henvendelser og løpende arbeid med blant
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annet utredninger og oppdateringer.
Avlsrådet har publisert noen artikler på nettsiden, blant annet har vi satt fokus på HD
og den betydningen HD har for avlsarbeidet. Vi har også hatt fokus på andre
sykdommer og publisert en artikkel om helse og sykdom. I tillegg har vi lagt ut info
om godkjente farger og arvegang hos LV og SV.
NKK arrangerte i januar 2019 avlsrådskurs i Oslo-området. 5 medlemmer fra
avlsrådet deltok på dette. Alle meldte tilbake at dette var nyttig, inspirerende og gav
god kompetanseheving.
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 HDresultater 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.
Vi har ikke hørt noe nytt om dette i 2019.
Representasjon
AR-representanter har vært til stede ved diverse medlemsmøter og andre
arrangementer, og blant annet var 3 avlsrådsmedlemmer tilstede ved klubbens
hovedsamling i pinsen i Nordland. Vi hadde «avlsrådets time» og opplevde at
det er stor interesse og mange spørsmål knyttet til avlsrådets arbeid. Dette er
positivt.
Avlsrådet bidrar ved hannhundskue på landssamlingen. 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.
NVK er medlem i verdensforbundet for Tysk Langhår og fikk gjennom dette invitasjon
til å delta ved Dansk Langhårsklubb 40-årsjubileum i Danmark. Avlsrådet var
representert her. Vi ser det som nyttig å delta på samlinger i dette forbudet fordi når
det gjelder LV er vi svært avhengig av hva som skjer i utlandet ettersom vi importerer
mye avlsmateriale.
Reproduksjon og avlsverktøy
Henvendelser om parringer
Avlsrådet opplever som tidligere 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. 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.
Innmelding av avlshund og parringer
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 å få til en digital løsning og vi har arbeidet videre med dette i
2019. Vi legger frem informasjon om dette på DK/RS.
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Valpeproduksjonen
Valpeproduksjonen har vært større på SV og KV i 2019 enn i 2018.
SV i 2019: 18 kull, 147 valper
KV 2019: 30 kull, 191 valper
LV er det født 1 kull med 8 valper i 2019, mot 3 kull med til sammen 26 valper i 2018,
men rasen er så liten at det må forventes svingninger.
NB! Det er et visst etterslep i registreringssystemet slik at ant. kull og antall valper vil
kunne endre seg noe.
Valpeproduksjonen har totalt sett likevel vært for lav i forhold til etterspørselen. Dette
var særlig merkbart 2. tertial i 2019, men har bedret seg mot slutten av året.
Det er etablert avlspris og oppdretterpris som skal virke stimulerende på
valpeproduksjonen. 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. Avlsrådet foreslo i 2018 å
lempe litt på krav til jaktpremiering for å åpne for flere godkjente hunder. Dette ble
imidlertid nedstemt på RS. Det ble gjort justeringer for «andre parringer». Dette har
ført til noen flere parringer i denne kategorien. Det kan virke som om mange er svært
ivrige etter å delta i konkurranser og derfor prioriterer prøvedeltakelse fremfor avl.
Det importeres en del hunder, først og fremst fra Sverige og Danmark, men også fra
andre land. Mht. importer er det for SV registrert 8 valper fra Sverige og Danmark, og
10 voksne, hovedsakelig også fra Sverige og Danmark. For KV er det registrert 6
importerte valper fra Sverige, og 13 voksne (fra Sverige, Finland, Serbia, Romania,
Tyskland, Polen, Island). LV: 5 voksne hunder er importert.
Avlsplan og RAS (Rasespesifikk avlsstrategi)
Ble jobbet ferdig i 2018 og lagt frem for DK i 2019. Det gjenstod noen justeringer
etter at RAS var lagt frem på DK/RS, dette ble ferdigstilt våren 2019. Vi sendte
deretter RAS-dokumentene til NKK. NKK har grunnet oppdatering av IT-verktøy ikke
prioritert eller kunnet gjennomføre arbeid med revisjon av raseklubbenes RASdokumenter. Våre nye RAS-dokumenter fra 2019 er derfor ikke formelt godkjent av
NKK, men vi regner disse dokumentene som klubbens avlsplan.
Avlsindekser
Indeksene er et meget nyttig hjelpemiddel i planleggingen av avlsarbeidet. Vi
opplever at indeksene blir brukt av medlemmene. 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 en del 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. Pr. i dag har vi derfor ikke noen løsning på dette, og det ser
ut som vi må leve med at indeksene ikke blir oppdatert så raskt som vi kunne ønske.
Ny funksjon i Datahound for sortering av indekser er godt mottatt, se under «IT».
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 rasene våre.
21

Våre raser blir påvirket av den avl som gjøres 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.
IT
Datahound, NVKs hundedatabase fungerer godt. Vi har nå fått en tilleggsfunksjon
ved at avlshunder kan sorteres etter indekser, både etter den enkelte indeks og etter
totalindeks. Dette er godt mottatt og har skapt større interesse for indeksene. Dette
er positivt. Det er likevel viktig å huske at vi må opprettholde genetisk variasjon og at
ikke bare hunder i toppen av listene skal brukes i avl. Det er også viktig å huske at
indeksene ikke er «sanne» eller «riktige» verdier da sikkerheten kan variere, men de
gir en god pekepinn på hundenes avlsegenskaper.
Vi savner fremdeles gode bilder av avlshundene. Her er vi avhengige av at eier selv
sender oss bilder.
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. Når den digitale løsningen er etablert, blir det opp til
eierne selv å sørge for at listen er oppdatert med godkjente avlshunder.
Vi får sporadisk meldinger om prøvestarter som mangler i NVKs database. Dette må
først sjekkes i NKKs 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.
Helse
Utviklingen av HD
Avlsrådet følger nøye med på utviklingen av HD for rasene våre.
Korthår
ÅR

ANTALL
HDRØNTGET
2015 102

ANDEL HD I
PROSENT

2016 111

5,4

2017 108

7,4

2018 93

15,1

2019 163

15,5

3,0

Det er veldig positivt med den store økningen i antall røntgede hunder. Dette tyder på
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at fokuset vi har satt på HD har hatt effekt på andel røntgede. Økt antall røntgede
hunder øker sikkerheten på indeksen. Det urovekkende er at det er 38 % som ikke
har A-hofter. Også urovekkende med 3 D-hofter.
Hundene med påvist HD kan stort sett 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.
Vi setter frem forslag om krav til indekser på årsmøtet for å få ned tallet på hunder
med HD.
Strihår
Totalt 101 hunder er røntget i 2019
Resultat: 66 hunder med A-hofter, 20 hunder med B-hofter, 14 hunder med Chofter,1 hund med D-hofter Dette gir en HD-prosent på 14,85 %
Prosenttallene for HD de seneste årene ser slik ut:
2015: 20%, 2016: 9,5%, 2017: 13,6%, 2018: 20%, 2019: 14,85 %
Som vi kan se av tallene har resultatene svingt mellom 9 og 20 de siste årene. Vi kan
derfor på langt nær senke skuldrene selv om det er nedgang fra 2018.
Vi vet at arvbarheten for HD er 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 som ble vedtatt på
årsmøtet i 2019, ble det innført krav om at minst én av foreldrene i kombinasjon skal
ha A-hofter.
Langhår
I perioden 2010 til 2019 er det røntget totalt 125 hunder. I hele perioden er det kun
påvist 2 med HD. I 2019 er det ikke påvist HD på 21 røntgede hunder.
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. Vi følger blant annet
med på Von Willebrand Disease (vWD) og Epidermolysis bullosa junstional (EBJ) 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. Test av importer som
brukes i avl vil være en faktor som vil redusere risiko.
Det kommer sporadiske meldinger om sykdommer som allergi og epilepsi, men ikke
noe som er alarmerende. Antall meldinger ligger på samme nivå som tidligere år. Vi
fikk i 2019 meldinger og spørsmål om «skjelvinger» på KV. Vi oppfordret via artikkel i
Fuglehunden og på nettsiden om å melde inn på «skjelvinger» og andre sykdommer
(alle rasene) til avlsrådet for å kartlegge om det var grunn til å se mer på dette. Det
kom inn 7 meldinger om «skjelvinger på KV» og et par meldinger om andre
sykdommer. AR så ikke grunn til å utrede dette videre. De meldingene vi har fått
beskriver at hunder med skjelvinger ikke virker syke eller nevneverdig plaget av
dette.
NKK har opprettet muligheter for registrering av arvelige sykdommer i Dogweb. Dette
er positivt og noe vi må utnytte i arbeidet vårt.
Eksteriør
I 2019 ble det opprettet en pris for beste jaktpremierte utstillingshund. Endelig
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utforming av kriterier ble gjort våren 2019 etter mandat fra RS. Denne prisen skal
utdeles hvert år, én pris for hver rase. Dette er første året vi har denne prisen.
Det har vært meldt inn ca. 15 hunder til prisen, flest på KV med 9 innmeldinger.
Vi fikk godkjenning fra NKK til å gjennomføre høydemåling for alle rasene på alle
utstillinger i 2019 og 2020. 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.
Dessverre har vi registrert at dette ikke er gjennomført ved alle utstillinger i 2019, og
vi har spurt NKK om hva som kan gjøres med dette. NKK har meldt tilbake at de skal
sjekke ut dette.
Rasekompendiene ble vi ferdige med i august 2018. 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 rettet opp dette og sendte dem inn på
nytt. Deretter fikk vi ingen tilbakemelding fra NKK. Avlsrådet har purret flere ganger.
Høsten 2019 fikk vi svar om at kompendiene ved en glipp ennå ikke var gjennomgått,
men at dette ville nå bli gjort. Vi har ikke hørt noe mer om dette i 2019. Planen er å
ha en eksteriørdommer-konferanse når kompendiene er godkjent av NKK.
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. Én av dem er
å håndtere henvendelser om avl etter de retningslinjer som ligger i avlskriteriene,
som er vedtatt av RS. Avlsrådet forholder seg til valgte kriterier. Kun unntaksvis går vi
inn og bruker skjønn når dette er faglig forsvarlig og nødvendig.
Avlsrådet har også som oppgave å se til at avlsarbeidet tjener hele populasjonen.
For resultater fra utstillinger og prøver, vises til årsmelding fra hver rase, og i tillegg
kan resultater finnes på Datahound og Dogweb.

Jaktrådet
Jaktrådet har i 2019 bestått av leder Geir Henning Strøm og Harriet Wiggen. På ITsiden har vi hatt veldig god hjelp av Ståle Garborg.
NVC
Hjemmesideløsningen til NVC fungerer stort sett bra, men det finnes fortsatt «bugs»
som vi jobber med for å få løst. Når det er sagt er vi veldig glade for at folk er flinke til
å melde inn sine resultater. Vi gratulerer alle som har fått flotte premieringer i år.
Årets hunder NVK
Jaktrådet har kåret årets hunder i NVK etter gjeldende regelverk og kan gratulere KV
Tiurjegeren’s Solo av Sognexpressen med eier Robert Brenden med titlene Årets
hund NVK og Årets allroundhund NVK! Vi gratulerer også Årets unghund KV
Rampen’s Helt Hærli og eier Nina Smidtsrød!
Årets hunder NVC
Årets langhår – Langvassåsens Luna. Eier Liv-Jorunn Karlsen.
Årets høyfjellshund AK/VK – SV Beethoven av Brandsegg Søndre. Eier Rune
Fossum.
Årets unghund høst – SV Brå. Eier Rune Brenna
Årets unghund lavland – KV Rampen’s XME Tiril. Eier Trym Alexandersen.
Årets unghund allround – KV Rampen’s XME Helt Hærli. Eier Nina Smidtsrød.
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Årets strihår allround – Munkefjellets Vill Iver. Eier Ellen Marie Imshaug.
Årets skogsfuglhund – KV Øvstebuas Crf Bris. Eier Steinar Søiland
Årets lavlandshund AK/VK – SV Munkefjellets Vill Iver. Eier Ellen Marie Imshaug.
Årets KV allround – KV Ajt Kali. Eier Linda Marie Dammen Moe
Årets vorstehhund – KV Rampen’s XME Helt Hærli. Eier Nina Smidtsrød.
Årets vinterhund – KV Tiurjegerens Solo av Sogexpressen. Eier Robert Brenden.
Årets unghund vinter – KV Rampen’s Helt Hærli. Eier Nina Smidtsrød

NM lag høyfjell vinter
Strihår
NO39932/16 Bivdar av Brandsegg Søndre. Fører Rune Mikalsen.
NO49885/13 Tareskogens Rogg. Fører Nina Rossen.
NO32300/15 Beethoven av Brandsegg Søndre. Fører Rune Fossum.
1.reserve NO32304/15 Myrtel av Brandsegg Søndre. Fører Rune Fossum.
2.reserve NO54868/12 Fallvindens Likka. Fører Trude Langstrand
Korthår
NO54523/12 Tiurjegerns Solo av Sognexpressen. Fører Robert Brenden
NO36509/14 Sognexpressen’s Nikita. Fører Robert Brenden.
NO50137/14 Sødorpsfjellets Ria. Fører Violet Andersen.
Reserve NO35837/12 Langsundets America. Bjørn Morten Baardvik.
Lagleder var Rune Mikalsen.
Strihårlaget tok bronse med 46 poeng og Beethoven til Rune Fossum fikk 1.VK.
Under NM individuelt tok SV Ben av Raisjav’ri til Sigmund Nyborg 1.VK kvalifisering.
Solo og Nikita til Robert Brenden tok henholdsvis 2.VK og 4.VK kvalifisering.
Arctic Cup
Ingen premieringer.
Sør-Norsk Unghundmesterskap
NO44236/17 Høgdalia’s GNT Texas. Fører Øystein Dahl 2.pr. Kvalifisering.
NO45273/17 Bergjordet’s KLN Happy. Fører Ole-Erik Furuheim tok en flott 2.pr.
finale.
NM lag høyfjell høst
Strihår
NO49885/13 Tareskogens Rogg. Fører Nina Rossen.
NO32300/15 Beethoven av Brandsegg Søndre. Fører Rune Fossum.
NO43102/12 Speldraget`s Golddigger. Fører Randi Schulze.
Reserve NO339932/16 Bivdar av Brandsegg Søndre. Fører Rune Mikalsen.
Korthår
NO54523/12 Tiurjegerens Solo av Sognexpressen. Fører Robert Brenden.
NO36509/14 Sognexpressen’s Nikita. Fører Robert Brenden.
NO50237/14 Crom av Tverregga. Fører Rune Nedrebø.
Reserve NO49316/13 Rypesteggens COT Ravna. Fører Ulf Antonsen.
Lagleder var Rune Mikalsen.
KV laget havnet på 4.plass med lik poengsum som 3.plass. Breton som tok 3.plassen
hadde bedre individuell premiering. Crom til Rune Nedrebø fikk 6.VK.
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NM individuelt ble utsatt pga den ukjente sykdommen som herjet i høst. Da det ble
avholdt fikk KV Aska til Jens Thomas Sagør 2.VK kvalifisering.

NM lag lavland
Korthår
NO50759/12 Volleåsens Amigo. Eier og fører Ivar Eknes
NO50237/14 Crom av Tverregga. Eier og fører Rune Nedrebø
NO36509/14 Sognexpressen’s Nikita. Eier og fører Robert Brenden
Reserve NO54523/12 Tiurjegerens Solo av Sognexpressen. Eier og fører Robert
Brenden
Strihår
NO43102/12 Speldraget’s Golddigger. Eier og fører Randi Schulze.
IS19235/14 Ice Artemis Freyja. Eier og fører Monica Sawicz.
SE57797/2011 Ullekalvs Si-Frøken. Eier og fører Lone Gudim.
Reserve NO54999/14 Munkefjellets Vill Iver. Eier og Fører Ellen Marie Imshaug.
Ellen Marie Imshaug var lagleder.
Under NM individuelt tok Vill Iver til Ellen Marie Imshaug 1.VK semifinale, men lyktes
ikke i finalen.
Norsk Unghundmesterskap lavland
Ingen premierte.
NM skog
KV Ajt Kali til Linda Marie Dammen Moe tok en 1.premie semifinale.
Norsk Derby
KV Rampen’s Helt Hærli til Nina Smidtsrød tok en 1.premie kvalifisering.
VM/Middelshavscup og St.Hubertus i Serbia
Følgende hunder og førere ble tatt ut til å representere Norge.
KV Caput Altum Lektor, fører Robert Brenden.
KV Caput Altum Libero, fører Robert Brenden.
KV AJT Kali, fører Linda Marie Dammen Moe.
I Middelhavscupen fikk Robert Tres Bon med Lektor, og Linda Tres Bon Med Kali.

Anders Simensrud
Leder
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Saksbehandler:
Bente Holm

Regnskap 2019
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
09.02.2020

Saksnummer
007/20

Vedlegg:
Resultatregnskap og balanse for 2019
Revisjonsberetning 2019

Hovedstyrets innstilling:
Regnskap for 2019 godkjennes.

Anders Simensrud
leder
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Resultatregnskap for NVK 2019

Regnskap 2019

Budsjett 2019

Regnskap 2018

Medlemskontingent
Renter

645825
1320

640000

638323
1303

Salg av rekvisita/premier
Sponsorinntekter
Momskompensasjon
NM Høyfjell
Feilinnbetalinger

13475
32000
32352

20000
35000
32352

724972

727352

17972
38000
37266
219835
24632
977331

176400
101456
40098
67723
5000

215000
100000
22000
135000
10000

INNTEKTER

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

Resultat

43734
60317
72172
10000
21126

60000
65000
70000

210552
94164
20520
128516
211343
35370
7603
49923
47821
64800
10004

25000
25000

44528

598026

727000

925144

126946

357

52187
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NVK BALANSE 2019
Balanse pr.30.11.2019

Aktiva

DNB Brukskonto
Høyrentekonto
Disposjonsfond Fuglehunden
Beholdning
salgsartikler/premier

2019

2018

403935
334000
8500

268037
332899
8500

8000

18000

754435

627436

627489
126946

575249
52187

754435

627436

Passiva
Formue pr. 30.11
Årets overskudd
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Revisjonsberetning
for

2019
Norsk Vorstehundklubb
Vi har fått forelagt regnskapet til Norsk Vorstehundklubb for regnskapsåret
2018/2019 (01.12.2018 til 30.11 2019) som viser et
overskudd på kr. 126 946,00
Regnskapet består av hovedbok, resultatregnskap og balanse pr. 30.11.2019
samt kommentarer.
Vi har gjennomgått regnskapet og finner ingen uregelmessigheter.
Bankkontoene er kontrollert opp mot regnskapet.
Regnskapet som er ført i excel
gir utrykk for klubbens økonomiske situasjon pr. 30.11.2019 og gir et korrekt
resultatet for regnskapsåret.
Valgte revisorer vil anbefale Norsk Vorstehundklubb fremtidig å benytte et
regnskapsprogram etter NS4102 (Norsk Standard Kontoplan)
Vi innstiller årsmøtet i NVK til å godkjenne regnskapet for 2018/2019 og at
styret meddeles ansvarsfrihet.

Engerdal, 29. desember 2019

Stavanger,.
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Saksutredning
Hovedstyret fremmer følgende forslag til handlingsplan for NVK i 2020:





Planlegge og gjennomføre eksteriørdommerkonferanse
NM skog 2020
Distriktsmidler til å rekruttere unge.
Oppfølging av godkjenningen av RAS
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Saksbehandler:
Avlsrådet

Avlskriterier KV - endring
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
09.02.2020

Saksnummer
09/20

Vedlegg:

Forslag til ending av avlskriterier for Vorstehhund Korthår
fra Oslo/Akershus
Styrets kommentar til forslag fra O/A
Hovedstyrets innstilling:

1.0 Krav til godkjent avlshund
1.1 Korthåret vorstehhund (KV)
Jaktprøve: Min. 2. UK/AK på jaktprøve (høyfjell høst/vinter, skog eller lavland).
Utstilling: Det skal foreligge 1 utstillingsresultater hvor premiering må være minimum
«Very good» (Juniorklasse teller ikke). Alternativet til «Very Good» er 2.UK/AK/Br.kl.
etter gammelt utstillingssystem.
HD: Fri dvs. status A eller B
Maksimal alder for avlshunder: Tisper: I henhold til NKKs til enhver tid gjeldende
etiske retningslinjer for avl. Hannhunder: 12 år
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.
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.
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Forslag til ending av avlskriterier for Vorstehhund Korthår
fra Oslo/Akershus
Det ble i fjor fremmet ett forslag om endring av kriterier for å oppnå status som
avlsgodkjent hund i NVK. Dette forslaget innbar at alle hunder som skulle oppnå
status som Avlsgodkjent måtte ha minimum 2 resultater fra utstilling hvorav minimum
1 Very Good (VG) som beste resultat.
Dette skulle ikke ha tilbakevirkende kraft, men dette gjaldt bare for de hunder som alt
lå inne på listen. Det er dessverre ingen automatikk i å komme på denne listen. Det
er noe hundeiere selv må sørge for, og for de aller fleste av vår klubbs hundeiere er
dette ikke aktuelt før hunden evt skal avles på. Derfor har mange hunder som frem til
forrige Distriktskonferanse(DR) fylte kriteriene for godkjenning nå ramlet utenfor. Det
har også blitt avlet på flere av disse hundene siste året, men da uten godkjenning i
NVK noe som igjen forsterker avstanden mellom klubben og dens medlemmer.
Dette sett i sammenheng med ny Rasespesifikk avlsstrategi(RAS) for vorstehhund
korthåret der AR ønsker å vektlegge eksteriør mindre da sitat: Eksteriøret i rasen
anses å være av god kvalitet gjør at det nå fremmes ett forslag om endring
Forslaget blir da som følger:

1.2 Krav til godkjent avlshund
1.3 Korthåret vorstehhund (KV)
Jaktprøve: Min. 2. UK/AK på jaktprøve (høyfjell høst/vinter, skog eller lavland).
Utstilling: Det skal foreligge 1 utstillingsresultater hvor premiering må være minimum
«Very good» (Juniorklasse teller ikke). Alternativet til «Very Good» er 2.UK/AK/Br.kl.
etter gammelt utstillingssystem.
HD: Fri dvs. status A eller B
Maksimal alder for avlshunder: Tisper: I henhold til NKKs til enhver tid gjeldende
etiske retningslinjer for avl. Hannhunder: 12 år
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.
Indeks for jaktegenskaper: Minimum indeks for jaktlyst/viltfinnerevne skal
være 80/80.
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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.
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Styrets kommentar til forslag fra O/A
Forslaget :
Det ble i fjor fremmet ett forslag om endring av kriterier for å oppnå status som
avlsgodkjent hund i NVK.
Dette forslaget innbar at alle hunder som skulle oppnå status som Avlsgodkjent måtte
ha minimum 2 resultater fra utstilling hvorav minimum 1 Very Good (VG) som beste
resultat. Dette skulle ikke ha tilbakevirkende kraft, men dette gjaldt bare for de
hunder som alt lå inne på listen. Det er dessverre ingen automatikk i å komme på
denne listen. Det er noe hundeiere selv må sørge for, og for de aller fleste av vår
klubbs hundeiere er dette ikke aktuelt før hunden evt skal avles på. Derfor har mange
hunder som frem til forrige Distriktskonferanse(DR) fylte kriteriene for godkjenning nå
ramlet utenfor. Det har også blitt avlet på flere av disse hundene siste året, men da
uten godkjenning i NVK noe som igjen forsterker avstanden mellom klubben og dens
medlemmer. Dette sett i sammenheng med ny Rasespesifikk avlsstrategi(RAS) for
vorstehhund korthåret der AR ønsker å vektlegge eksteriør mindre da sitat:
Eksteriøret i rasen anses å være av god kvalitet gjør at det nå fremmes ett forslag om
endring.
Forslaget blir da som følger:
Utstilling: Det skal foreligge 1 utstillingsresultater hvor premiering må være minimum
«Very good» (Juniorklasse teller ikke). Alternativet til «Very Good» er 2.UK/AK/Br.kl.
etter gammelt utstillingssystem.
Styret er enig i at fjorårets prosess med innføring av nye avlskrav mht
utstillingsresultat for KV var uheldig.
Det er gode argumenter for å kreve to tilfredsstillende utstillingsresultater for å sikre
at eksteriøret holder høy nok kvalitet.
Imidlertid er det ikke noe problem pr i dag med eksteriøret innen rasen, tvert om
holder hundene høyt nivå.
Eksteriør er også egenskaper med høy arvbarhet, det er derfor lett å hente inn igjen
gjennom avl dersom nivået skulle falle.
Styret er derfor enig i at det er fornuftig å moderere krav til utstillingsresultat noe ,
dette er også i tråd med avlsplan for KV slik O/A gruppen viser til.
Styret er derfor positiv til forslaget og stiller seg bak det.
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Saksbehandler:
Avlsrådet

Avlskriterier KV – forslag til endring fra Troms
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
09.02.2020

Saksnummer
010/20

Vedlegg:

Forslag til endring avlskriterier for Vorsteh korthår fra Troms
Styrets kommentar til forslag fra Troms

Hovedstyrets innstilling:
Forslaget fra Troms avvises.
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Forslag til endring avlskritereier for Vorsteh korthår fra Troms
HD hos KV – iverksetting av tiltak – sak til årsmøtet NVK
Forekomsten av HD hos KV har dessverre mangedoblet seg de siste par årene.
Ifølge årsrapporten 2018 fra leder i avlsrådet, skyldes dette i hovedsak bruk av
utenlandsk avlsmateriale.
Det er per i dag ingen avlskriterier basert på HD-indeks som arbeider for å bedre den
oppståtte situasjonen med HD hos KV. Det må derfor ved første anledning gjøres
grep i forhold til avlskriteriene for å få kontroll på den svært negative utviklingen av
HD på KV. Hos SV ble det for flere år siden satt som krav for å få godkjent en parring
at HD indeks må være på minimum 195.

OVERSIKT FRA ÅRSRAPPORT 2018 NVK

Vorstehhund korthår - andel HD i prosent - av HD
røntgede individer 2015-2018
15,1

16,00
14,00
12,00
10,00
7,4

8,00
5,4

6,00
4,00

3

2,00

0

-00
2015

2016

2017

2018

0

Per 01.12.2019 er det i Dogbase registrert 154 røntgede KV. Av disse er det 23 med
HD, dvs 15 prosent. Det er 3 individer med status D og 20 individer med status C. I
tillegg er det 36 individer med B hofter og vi kan minne om at det ofte er glidende
overganger mellom B og C-hofter.
Det vises ellers til leder i avlsrådet sin artikkel i Fuglehunden nr 1/2019 og på NVK
sine hjemmesider om HD, og HD indeks som verktøy for å arbeide med denne
helseutfordringen hos KV. Det er indekssystemet som skal brukes som grunnlag for å
følge utviklingen og iverksette tiltak når en uønsket situasjon oppstår. Det vises også
til artikkel fra avlsrådet KV på NVK sin hjemmeside til landssamlingen i juni, hvor
utviklingen er nærmere beskrevet.

Forslag til endring avlskritereier for Vorsteh korthår fra Troms RS 2020
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Forslag til vedtak for årsmøtet 2020:
På bakgrunn av den oppståtte situasjonen med en kraftig økning av HD hos KV,
foreslås følgende endringer:
KRAV FOR GODKJENTE PARRINGER KV – PUNKT 2.2.
Dagens krav: Pkt. b:
Begge hunder skal være fri for HD, og minst én av partnerne må ha status A.
Foreslås endret til:
Begge hundene skal være fri for HD, en av partene må ha status A og HD
indeksen skal være 100 eller mer hos begge individer.

KRAV TIL ANDRE PARRINGER KV – PUNKT 3
Dagens krav:
Foreldrene må også være HD-fri og én av foreldrene må ha resultat A.
Foreslås endret til:
Foreldrene må være HD-fri og en av foreldrene må ha resultat A med indeks
over 100. Den andre av foreldrene må ha en indeks over 90.

Vi ber årsmøtet behandle dette forslaget.

Troms, desember 2019

Forslag til endring avlskritereier for Vorsteh korthår fra Troms RS 2020
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Hovedstyrets kommentar til forslag fra Troms
Styret er enig i at situasjonen med økt HD hos KV krever tiltak.
Styret er også enig i at vi må bruke indeksene som verktøy og hjelpemiddel i
denne saken. Vi må videreføre kravet om fristatus og at en av hundene skal ha
A hofter. Derimot er vi ikke enig i at det er riktig å innføre krav om at alle
avlshunder skal ha HD indeks på minst 100.
Dette vil medføre at svært mange hunder (omtrent halvparten) ikke vil kunne
kvalifisere seg som avlshunder uavhengig av resultater på jakt og utstilling, på
bakgrunn av HD indeks alene.
Dette vil føre til en altfor stor avskaling av avlshunder og vil ikke totalt sett
være gunstig for rasen. Det blir altfor rigid. Vi må ha mer fleksibilitet i
avlsarbeidet slik at vi får med oss alle de gode hundene som har noe lavere
HD indeks enn 100. Styret har derfor satt frem et eget forslag om samlekrav
på 200 i HD indeks for parringer.
Da vil en god hund med HD indeks på eksempelvis 98 kunne brukes i avl dersom
den parres med en hund som har 102 eller over.
Forslaget fra styret innebærer ikke noen endringer for «andre parringer»
Med dagens situasjon synes vi ikke det er riktig å senke krav til HD indeks på «andre
parringer» slik forslaget fra Troms innebærer.
Konklusjon
Hovedstyret støtter ikke forslaget fra Troms.
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Saksbehandler:
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Forslag til endring i ordlyd avlskriterier fra NVK Buskerud
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
09.02.2020

Saksnummer
011/20

Vedlegg:

Forslag til ending i ordlyd avlskriterier fra NVK Buskerud
Avlsrådets kommentar til forslag fra Buskerud
Hovedstyrets innstilling:
Hovedstyret støtter ikke forslaget til Buskerud.
Hovedstyret fremmer et annet forslag
Ny ordlyd (nye ord i rødt, gammel tekst overstrøket)
2.0 Krav for godkjente anbefalte teparringer 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 å anbefale parringen i det
enkelte tilfellet 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 når indeksverdi er ukjent.
Tispeeier og oppdretter må være medlem av NVK.
2.2 Korthåret vorstehhund (KV)
Foruten at begge hunder skal tilfredsstille krav til 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 én av hundene
må ha
status A.

2.3 Strihåret vorstehhund (SV)
Foruten at begge hunder skal tilfredsstille krav til 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 hundene skal ha status
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A. Dessuten skal samlet indeksverdi for HD være min. 195, beregnet etter den modell
NVK til enhver tid bruker i avlsarbeidet.
2.4 Langhåret vorstehhund (LV)
• Pkt. a: Begge hunder skal være godkjente avlshunder, og minst én av hundene skal
være premiert på ordinær jaktprøve. Resultater fra prøver i utlandet kan godkjennes etter
vurdering i Avlsrådet.
• Pkt. b: Hundene må ha en samlet indeksverdi for jaktegenskapene (jaktlyst og
viltfinnerevne/standindeks) på minimum 180.
• Pkt. c: Begge hunder skal være fri for HD, og minst én av hundene skal ha status
A. Dessuten skal samlet indeksverdi for HD være min. 195, beregnet etter den
modell NVK til enhver tid bruker i avlsarbeidet.
• Pkt d: Begge hunder skal legge frem dokumentasjon for at de ikke er bærer av gen
for gul pelsfarge (Locus e). Avlshunder skal ha Locus E/E. Dokumentasjon av egen
status eller fri for Locus e med grunnlag i testede foreldre eller andre
slektskombinasjoner.
3.0 Krav til «Andre parringer»
3.1 Andre parringer
Vorstehhund Korthår (KV)
• Begge hunder må være stilt på utstilling med minimum resultat Good i
UK/AK/Br.kl. x 2. (Juniorklasse teller ikke).
• Hundene må også være HD-fri og én av hundene må ha resultat A.
• Minst én av hundene må i tillegg være stilt på jaktprøve med resultatet
minimum 3. UK/AK (høyfjell høst/vinter, skog eller lavland).
• For KV gjelder her samme kriterier som for godkjent parring, med unntak av kravet
om jaktpremie på én av hundene.
Alternativt kan hele punkt 3.1 Vorstehhund korthår forenkles med følgende:
• Vorstehhund Korthår (KV)
• Det er ikke krav om at begge hunder skal tilfredsstille krav til avlshunder i NVK, men
minst én av hundene må være stilt på jaktprøve med resultatet minimum 3. UK/AK
(høyfjell høst/vinter, skog eller lavland).
• Ellers gjelder her samme kriterier som for godkjent parring.
Vorstehhund strihår (SV)
• For SV gjelder samme kriterier som for godkjent parring, med unntak av kravet om
jaktpremie på én av hundene.
• 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.
Vorstehhund langhår (LV)
For LV vil unntak fra punktene 2.4 a,b og c kunne vurderes av Avlsrådet ved
annonsering under «Andre parringer»
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Forslag til endring i ordlyd Avlskriterier fra NVK Buskerud, punkt
2 om annonsering under Godkjente parringer.



En reell endring: Skifte av benevnelse fra «Godkjente» til «Anbefalte» parringer
Opprydning i det språklige (partnere/foreldrene/parringspartnerne,
samt ens betegnelse på viltfinnerevne/standindeks, pluss tegnsetting)

Ny ordlyd (nye ord i rødt, gammel tekst overstrøket)

2.0 Krav for godkjente anbefalte 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 å
anbefale parringen i det enkelte tilfelle 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 til 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 én av hundene
partnerne må ha status A.
Pkt. c er tatt ut da dette fremkommer av krav til avlshund.

2.3 Strihåret vorstehhund (SV)
Foruten at begge hunder skal tilfredsstille krav til 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 hundene
partnerne skal ha status A. Dessuten skal samlet indeksverdi for HD
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være min. 195, beregnet etter den modell NVK til enhver tid bruker i
avlsarbeidet.
2.4 Langhåret vorstehhund (LV)







Pkt. a: Begge hundene partnerne skal være godkjente avlshunder,
og minst én av hundene parringspartnerne skal være premiert på
ordinær jaktprøve. Resultater fra prøver i utlandet kan godkjennes
etter vurdering i Avlsrådet.
Pkt. b: Hundene må ha en samlet indeksverdi for jaktegenskapene
(jaktlyst og viltfinnerevne/standindeks) på minimum 180.
Pkt. c: Begge hunder skal være fri for HD, og minst én av hundene
partnerne skal må ha status A. Dessuten skal samlet indeksverdi for
HD være min. 195, beregnet etter den modell NVK til enhver tid
bruker i avlsarbeidet.
Pkt d: Begge hunder skal legge frem dokumentasjon for at de ikke er
bærer av gen for gul pelsfarge (Locus e). Avlshunder skal ha Locus
E/E. Dokumentasjon av egen status eller fri for Locus e med grunnlag
i testede foreldre eller andre slektskombinasjoner. Les mer om dette
her.

3.0 Krav til «Andre parringer»
3.1 Andre parringer
Vorstehhund Korthår (KV)






Begge hundene 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 én av foreldrene må ha resultat
A.
Minst én av hundene foreldrene må i tillegg være stilt på jaktprøve
med resultatet minimum 3. UK/AK på jaktprøve (høyfjell høst/vinter,
skog eller lavland).
For KV og SV gjelder her samme kriterier som for anbefalt parring,
godkjent, med unntak av kravet om jaktpremie på én av hundene
foreldrene.

Vorstehhund strihår (SV)



For SV gjelder samme kriterier som for godkjente anbefalt parringer,
med unntak av kravet om jaktpremie på noen én 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.
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Vorstehhund Langhår (LV)


For LV vil unntak fra punktene 2.4 a, b og c kunne vurderes av
Avlsrådet ved annonsering under «Andre parringer».

Hovedstyrets kommentarer til
Forslag til endring i ordlyd Avlskriterier fra NVK Buskerud,
En reell endring: Skifte av benevnelse fra «Godkjente» til «Anbefalte» parringer
Hovedstyrets flertall ønsker ikke denne endringen og stemmer mot å skifte betegnelse fra
«Godkjente» til «Anbefalte» parringer.
Begrunnelse
NVK har fastsatt avlskriterier for parringer og bestemt at parringer som tilfredsstiller
avlskriterier skal godkjennes. Avlsrådet foretar denne godkjenningen når avlskriteriene er
oppfylt. Dette er altså en godkjenning i henhold til avlskriteriene. Dette er derfor en riktig
betegnelse.
Å kalle dette for «anbefalte» parringer vil derimot ikke være en riktig beskrivelse av
faktum. Noen ganger ser vi at parringen ikke nødvendigvis er gunstig, det kan være
mange ulike grunner til det (helse, gemytt, mange like kombinasjoner og flere andre
forhold) ), derfor kan det noen ganger være slik at vi ikke ønsker å anbefale parringen,
men dersom den
fyller avlskriteriene , må den likevel godkjennes i henhold til klubbens
vedtak. Det kan til og med være at vi fraråder parring, eller kommer med andre forslag
som vi anbefaler, men det er oppdretter som bestemmer, og vi når ikke alltid frem med
våre forslag.
Det er derfor mest riktig og dekkende å kalle dette for «godkjente» parringer.
Vi arbeider med digital løsning for innmelding av avlshund og parring og kommer til å
kalle dette for
«Avlshund/parring som tilfredsstiller klubbens avlskriterier»
I rubrikken på Datahound er det imidlertid kun plass til en betegnelse, og dette ønsker
vi fortsatt skal være «godkjent parring»
Opprydning i det språklige (partnere/foreldrene/parringspartnerne, samt ens
betegnelse på viltfinnerevne/standindeks, pluss tegnsetting)
Avlsrådet er enig i at opprydding i det språklige er bra.
Avlsrådet forslag er at teksten under blir ny tekst i avlskriteriene.
Buskeruds forslag til endringer i rødt og avlsrådets forslag i blått
(beholde «godkjenning»)
Ny ordlyd (nye ord i rødt, gammel tekst overstrøket)
2.5 Krav for godkjente anbefalte teparringer i NVK
2.6 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,
45

beregnet på 6 generasjoners stamtavle (eller min. 4 gen. ved importer der stamtavla har
begrensinger bakover).
Ved bruk av utenlandske hannhunder, vil Avlsrådet vurdere å anbefale parringen i det
enkelte tilfellet 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 når indeksverdi er ukjent.
Tispeeier og oppdretter må være medlem av NVK.
2.7 Korthåret vorstehhund (KV)
Foruten at begge hunder skal tilfredsstille krav til 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 én av hundene
må ha
status A.

2.8 Strihåret vorstehhund (SV)
Foruten at begge hunder skal tilfredsstille krav til 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 hundene skal ha status
A. Dessuten skal samlet indeksverdi for HD være min. 195, beregnet etter den modell
NVK til enhver tid bruker i avlsarbeidet.

2.9 Langhåret vorstehhund (LV)
• Pkt. a: Begge hunder skal være godkjente avlshunder, og minst én av hundene skal
være premiert på ordinær jaktprøve. Resultater fra prøver i utlandet kan godkjennes etter
vurdering i Avlsrådet.
• Pkt. b: Hundene må ha en samlet indeksverdi for jaktegenskapene (jaktlyst og
viltfinnerevne/standindeks) på minimum 180.
• Pkt. c: Begge hunder skal være fri for HD, og minst én av hundene skal ha status
A. Dessuten skal samlet indeksverdi for HD være min. 195, beregnet etter den
modell NVK til enhver tid bruker i avlsarbeidet.
• Pkt d: Begge hunder skal legge frem dokumentasjon for at de ikke er bærer av gen for
gul pelsfarge (Locus e). Avlshunder skal ha Locus E/E. Dokumentasjon av egen status
eller fri for Locus e med grunnlag i testede foreldre eller andre slektskombinasjoner.
3.2 Krav til «Andre parringer»
3.3 Andre parringer
Vorstehhund Korthår (KV)
• Begge hunder må være stilt på utstilling med minimum resultat Good i
UK/AK/Br.kl. x 2. (Juniorklasse teller ikke).
• Hundene må også være HD-fri og én av hundene må ha resultat A.
• Minst én av hundene må i tillegg være stilt på jaktprøve med resultatet
minimum 3. UK/AK (høyfjell høst/vinter, skog eller lavland).
• For KV gjelder her samme kriterier som for godkjent parring, med unntak av kravet
om jaktpremie på én av hundene.
Alternativt kan hele punkt 3.1 Vorstehhund korthår forenkles med følgende:
• Vorstehhund Korthår (KV)
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• Det er ikke krav om at begge hunder skal tilfredsstille krav til avlshunder i NVK, men
minst én av hundene må være stilt på jaktprøve med resultatet minimum 3. UK/AK
(høyfjell høst/vinter, skog eller lavland).
Ellers gjelder her samme kriterier som for godkjent parring.
Vorstehhund strihår (SV)
• For SV gjelder samme kriterier som for godkjent parring, med unntak av kravet om
jaktpremie på én av hundene.
• 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.
Vorstehhund langhår (LV)
For LV vil unntak fra punktene 2.4 a,b og c kunne vurderes av Avlsrådet ved
annonsering under «Andre parringer»
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Saksbehandler:
Avlsrådet

Forslag om å innføre tilleggskrav om minimum samlet HD- indeks
på 200 for å få godkjent en parringskombinasjon på vorstehhund
korthåret i NVK fra hovedstyret

Utvalg
Representantskapet

Møtedato
09.02.2020

Saksnummer
012/20

Vedlegg:

Forslag om å innføre tilleggskrav om minimum samlet HD- indeks på 200 for å få
godkjent en parringskombinasjon på vorstehhund korthåret i NVK fra Rasekontakter
KV

Hovedstyrets innstilling:

Det innføres et tilleggskrav om minimum samlet HD- indeks på 200 for å få godkjent
en parringskombinasjon på vorstehhund korthåret
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Forslag om å innføre tilleggskrav om minimum samlet HD- indeks
på 200 for å få godkjent en parringskombinasjon på vorstehhund
korthåret i NVK fra hovedstyret
HD- indeksen er en prognose for om en hund vil avle bedre eller dårligere enn rasen
gjennomsnitt, der 100 er rasens sist beregna gjennomsnitt.
Med en økende grad av HD på vorstehhund korthåret de siste årene vil vi foreslå å
innføre krav om at nedre samlet indeksverdi for HD skal være 200 for en godkjent
parringskombinasjon, det vil si at avkommets forventa HD- indeks er lik eller bedre
enn rasens gjennomsnitt, 100.
Så langt vi har funnet ut er det i Sverige ingen krav om samlet HD indeks for KV, men
foreldrene skal være HD- fri (dvs A eller B). I Finland er det krav om samleindeks på
minimum 200 og begge foreldredyr skal være HD- fri
Vi kunne i tillegg foreslått å innføre krav om minimum HD- indeks på 80 (på lik linje
med minimumskrav for jaktlyst og standindeks) for å bli godkjent avlshund i NVK,
men foreløpig mener vi det er tilstrekkelig å innføre krav til samleindeks HD for en
parringskombinasjon. Det er p.t kun 1 av 82 avlstisper og 1 av 87 avlshanner som
ligger under 80. Vi ønsker ikke nå å tillate avl på hunder med HD grad C selv om en
parringskombinasjon ville gitt en samleindeks HD på minimum 200, men fremdeles
beholde krav om minimum HD status A+B evne A+A hos foreldredyr.
HD utvikling HD- røntget KV per
år
Totalt
År
HD%
røntget
2015
105
3%
2016
117
6%
2017
113
8%
2018
93
14 %
2019
163
15,5 %

Kommentar
Kun C
Kun C
Kun C
1xD
3xD
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Saksbehandler:
Sissel Marthinsen

Kontingent 2021
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
09.02.2020

Saksnummer
13/20

Vedlegg:

Hovedstyrets innstilling:
Kontingenten for 2021 holdes uforandret.

Anders Simensrud
leder
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Saksutredning
Kontingenten for 2017 ble økt fra kr 475 til kr 500 for 2017. Fra 2018-2020 ble den holdt
uforandret.
Hovedstyret forslår at den holdes uforandret også i 2021.

51

Budsjett 2020
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
09.02.2020

Saksnummer
14/20

Vedlegg:
Budsjett 2020

Hovedstyrets innstilling:
Budsjett for 2020 godkjennes.

Anders Simensrud
leder
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Saksutredning
Se vedlagte budsjett for 2020. Budsjettet presenteres i møtet.
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BUDSJETT 2020
INNTEKTER

BUDSJETT 2020

Foreløpig
RESULTAT 2019

BUDSJETT 2019

640000
10000

641950
10960

640000
20000

35000

32352

32352

20000

32000

35000

705000

717262

727352

200000
140000
30000
130000
60000
5000
70000
65000

154120
86276
17466
40098
68923
38731
5000
50372
60317

215000
130000
25000
22000
135000
60000
10000
70000
65000
25000

700000

521303

757000

5000

195959

-29648

Styret:
Medlemskontingent
SalgsartiklerI/premier
Renteinntekter
Momskomensasjon

Jaktråd
Sponsorinntekter

Avlsråd:
Valpeformidling

Sum

UTGIFTER
Fuglehunden
Klubbens driftsutgifter
Vorstehhund statuetter
Avgift FKF
Distriktskonferansen
Avlsråd
Distriktstiltak
IT-utvikling
Jaktrådet:
Lavlandsprosjekt
*
Sum

RESULTAT
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Valg
Utvalg
Representantskapet

Møtedato
09.02.2020

Saksnummer
15/20

Vedlegg:
Valgkomiteens innstilling til HS NVK

Valgkomiteens innstilling:

Funksjon og tid

Navn

Valgt

Valg 2020

Leder 1 år

Anders Simensrud

2019

Gjenvalg 1 år

Nestleder 1 år

Geir Sve

2020

Velges for 1 år

Styremedlem 2år

Rune Mikalsen

2020

Velges for 2 år

Styremedlem 2år

Signe Karin Hotvedt

2018

Gjenvalg 2 år

Styremedlem 2år

Harriet Wiggen

2018

Gjenvalg 2 år

Varamedlem 1 år

Roger Brenden

2020

Velges for 1 år

Revisor 2 år

Morten Sørensen

2018

Gjenvalg 2 år

Vararevisor 1 år

Kjetil Kristiansen

2019

Gjenvalg 1 år

Valgkomite 3 år

Marius Kjønsberg

2020

Velges for 3 år

Vara valgkomite 1 år

Geir Henning Strøm

2020

Velges for 1 år

Øystein Eriksen
Valgkomiteens leder
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Saksutredning
Lover for Norsk Vorstehhund Klubb § 3-4, i) regulerer valg:
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
Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.
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Valgkomiteens innstilling NVK 2020

Funksjon og tid

Navn

Valgt

Valg 2020

Leder 1 år

Anders Simensrud

2019

Gjenvalg 1 år

Nestleder 1 år

Geir Sve

2020

Velges for 1 år

Leder avlsråd 2år

Trude Lien

2019

Ikke på valg

Styremedlem 2år

Rune Mikalsen

2020

Velges for 2 år

Styremedlem 2år

Signe Karin Hotvedt

2018

Gjenvalg 2 år

Styremedlem 2år

Harriet Wiggen

2018

Gjenvalg 2 år

Styremedlem 2år

Hilde Børdalen

2019

Ikke på valg

Varamedlem 1 år

Roger Brenden

2020

Velges for 1 år

Revisor 2 år

Morten Sørensen

2018

Gjenvalg 2 år

Vararevisor 1 år

Kjetil Kristiansen

2019

Gjenvalg 1 år

Valgkomite 3 år

Ivar Bakken

2019

Ikke på valg

Valgkomite 3 år

Jorunn Hasselberg

2018

Ikke på valg

Valgkomite 3 år

Marius Kjønsberg

2020

Velges for 3 år

Vara valgkomite 1 år

Geir Henning Strøm

2020

Velges for 1 år

Innstillingen er enstemmig.

7. januar 2020.

Jorunn Hasselberg
(sign.)

Øystein Eriksen (Leder)

Ivar Bakken
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