Årsmelding NVK Trøndelag 2020
Årets styre har bestått av Jan Anders Halvorsen, Julie
Grande, Anna Karina Wiborg, Jonas Kallar Gunnes,
Sissel Fornes Alstad og Alexander Trøen. Svend Asle
Eggen har vært leder. Valgkomiteen har bestått av Ketil
Arntsen (leder), Geir Sve og Øyvind Årsund.
Styret har hatt 9 styremøter i perioden. De fleste av dem
på Zoom pga. korona. Hovedfokuset har vært aktiviteter
og arrangementer. Ved starten av året var det høye
ambisjoner om å få i gang sosiale aktiviteter for hunder
og eiere, men koronaen har lagt en demper på
sosialiseringsaktivitetene. Årets høydepunkt har vært
NM Skog som ble arrangert med Songli som hovedkvarter i august.
Styret konstituerte seg og fordelte roller og ansvar i 16.
desember. Forslaget til årshjul ble gjennomgått og
ansvaret for de ulike arrangementene fordelt. 3. februar
hadde vi ekstraordinært årsmøte og medlemsmøte for å
godkjenne regnskapet. På styremøtet 21. april var vi
spente på om det lot seg gjøre å gjennomføre Snåsasamlinga i juli. Det ble planlagt apportkurs og RIO-kurs. Det ble nytt styremøte 5. mai hvor det
fortsatt var en del uklarhet om smittevernreglene. På grunn av lav aktivitet ble det satt i gang to
kveldsaktiviteter i Trondheim Hundehall. Høsten har vært preget av NM, fullkominertprøven,
Høgkjølprøven og Fellesutstillinga.
Minneord over Einar Malm
Einar Malm gikk bort 17. november 2019. Einar ble tidlig medlem av NVK Trøndelag etter at klubben
ble stiftet i 1970. Einar var et aktivt medlem som alltid var villig til å hjelpe til på ulike arrangement.
Han har sittet som styremedlem og vært med i valgkomiteen til NVK Trøndelag. Einar har bemerket
seg i flere tiår med sine hunder på apportkonkurranser. Einar var instruktør på NVK Trøndelag sine
apportkurs i flere år. Einar ble tildelt NVK sitt gullmerke i 2016. Vi er mange som vil huske Einar som
en kunnskapsrik, inkluderende og sosial mann. Du vil bli savnet Einar og vi lyser fred over ditt
minne.
NVK distriktskonferansen og representantskapsmøte 2020
NVKs var samlet til Distriktskonferanse og Representantskapsmøte og på Olavsgaard hotell utenfor
Lillestrøm helga 7.- 9. februar. NVK Trøndelag hadde tre medlemmer til stede under denne
helgesamlinga. Fra vår klubb gikk Geir Henning Strøm ut av jaktrådet og Geir Sve gikk inn som
nestleder.
Vintersamling 27. februar – 1. mars
Det ble bra oppmøte på vintersamlinga, rundt tjue deltagere pluss instruktører og styret. Det ble
servert taco på fredag og sodd på lørdag. Etter middag var det kurs om føring av hund i fjellet ved
Geir Sve. Godt supplert av Geir Henning Strøm.
Lørdag var det veldig fint vær. Vi gikk ut med 3 partier, et kvinneparti, et løpsktispeparti og et parti
med unge/nesten voksne hunder. Veldig bra med på fugl på to parti, litt mindre på det tredje. Etter
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en lang dag i fjellet ble det servert vafler som mellommat ved tilbakekomst til Songli og sodd senere
på kvelden.
Litt dårligere vær søndag. I tillegg til deltakerne i distriktsmesterskapet gikk det ut ett treningsparti.
Lite fugl på distriktsmesterskapet på søndag. Ketil Arntzen og Nina Rossen vant både UK og AK i
distriktsmesterskapet med sine strihår Gallokåsens P-Turk og Tareskogens Rogg. Dagen blir
avsluttet med lunsj på Sognli.
Mange positive tilbakemeldinger på samlinga både på stedet og på facebook etterpå. Det ble i
etterkant foreslått at samlinga kan legges litt senere ut i mars. Det ble gitt tilskudd til samlinga
gjennom Studieforbundet Natur og Miljø. Det var til sammen i overkant av 20 deltakere de tre
dagene.
Sosialisering og lydighetstrening i Trondheim Hundehall mai/juni
Apport feltkurs ble avlyst pga. koronasituasjonen. I stedet ble det arrangert lydighetstrening i
Trondheim Hundehall 2 kvelder i mai og juni. Tilbudet var populært og folk ønsket mer av det. Mest
interessant med månedene mars og april, delvis juni. Klubben bør sannsynligvis satse på perioden
april-mai.
Apportkurs lørdag 16. mai og 13. juni
Årets apportkurs ble bygd over en litt annen lest enn tidligere, siden vår apportinstruktør over flere
år, Einar Malm, var gått bort. Kurset ble i år holdt på gården hos Kim og Solveig i Meråker. Solveig
Strøm Aaknes fra Huldremyra var instruktør. Kurset tok for seg grunnelementene i apport. Målet for
en ferdig apportør er at hunden skal hente og avlevere påskutt vilt til fører, uten å påføre viltet
skade. Det var til sammen 8 deltakere på de to samlingene.
NVK Trøndelag sin første lydighetsprøve
Første lydighetsprøve som NVK Trøndelag arrangerte var en stor suksess. KV Rugdelias Qlm
Alvinda, ført av Solveig Strøm Aaknes ble Norges første vorsteh med lydighetschampionat. Med en
1. premie i klasse 3, og som nummer to i klassen fikk Alva sitt tredje lydighetscert.
Apportprøve 20.- 21.06:
Årets apportprøve på Songli gård ble arrangert tilnærmet som normalt. På grunn av smitterisikoen
hadde vi ikke mulighet til å tilby klubbfugl i år. Det var i år kun mulig med overnatting i campingvogn
og telt. Vi fyrte opp grillen både fredag og lørdag. Det ble ingen felles servering i år, men vi spiste
sammen med forskriftsmessig avstand. Det var mulig å ta apportbevis som en del av prøven. Geir
Sve besto eksamen som apportdommer.
Aversjonsdressur sau i juni og juli
Det ble satt opp tre kvelder med aversjonsdressur i Hegra ved Långstrøms Bauta. Påmeldingen
skjedde på facebook og Jonas var kontaktperson. Tommy Lindquist var instruktør.
Snåsasamlinga 17.- 19. juli
Samlingen fikk ca. 33 deltakere. Ismenningen fjellstuggu har fått nye eiere som er veldig
serviceinnstilte. Det ble servert sodd på lørdag. Det ble ingen begrensning for bruk av toaletter, men
de måtte rengjøres og desinfiseres jevnlig. Eieren hjalp oss med renhold. Middagen på lørdag lot
seg gjennomføre ved at vi holdt god avstand. Det skal søkes kursstøtte gjennom Studieforbundet
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Natur og Miljø. Geir Henning Strøm innledet om føring av hund i fjellet. Rolf Gaundal ordnet med
terreng. Det ble fire partier både lørdag og søndag.
RIO-kurs i NVK Trøndelag 15. og 16. august
Vi benyttet lokalene til Stjørdal jeger og fisk. Duetreningen foregikk hos Hell hundesenter. Torstein
Bredesen og Jan Anders Halvorsen var instruktører. Totalt var det åtte hunder som deltok, den
yngste bare fire måneder. Majoriteten var preget av vorsteh, kort og strihår, men vi hadde også med
oss en gordon setter. På lørdag ble det vekslet mellom teori og praktiske øvelser. Violet Andersen
ved Hell hundesenter tok imot deltakerne søndag. Hundene fikk to duer å øve seg på i tillegg til
visjonsrypa. Senteret har fine omgivelser både for hund og eiere. Det var til sammen 8 deltakere.
NM skog på Songli 28.- 30. august
Første oppropet var på fredag kl. 08:00 på Songli gård. NM ble åpnet med flaggheising og noen ord
fra ordføreren. Alle som var innom arrangementet, måtte registreres av smittevernhensyn. Hver
enkelt ble bedt om å sette seg inn FKFs smitteveileder på forhånd. Lørdag kveld ble det arrangert
jegermiddag med grillet hel gris og loddsalg med flotte premier. Deltakere og besøkende hadde
mulighet til å kjøpe lapskaus, kaffe og vafler gjennom helga. Det var kun mulighet for overnatting
med campingvogn eller telt på Songli gård. Klubben hadde avtale med Orkdal Dyreklinikk, som stilte
med veterinærvakt for oss. 72 hunder stilte til start i NM på fredag. Hundene ble fordelt på tolv
partier til terrengene ulike steder i sørfylket. Første dag endte med en premieringsprosent på 20, og
med 32 hunder videre til semifinalen. Lørdag endte med en premieringsprosent på 16 prosent, og
16 hunder videre til finale. Lørdagen ble avsluttet med jegermiddag med helstekt gris. Vinner NM
skog 2020 ble Hercule des Soricieres du Sancy med eiere Lene Marie Synnestvedt Moen og fører
Trygve Moen.
Skogsfuglprøve og fullkombinert skog 29.- 30. august
Under NM arrangerte NVK Trøndelag også fullkombinert skog lørdag og vanlig skogsfuglprøve
lørdag og søndag. Skogsfuglprøven erstattet ettermiddagsprøven vi vanligvis har, dermed ble alle
starter NM-helga en del av trøndercupen, det gleder også fullkombinert og start i NM. 1. AK
fullkombinert med ærespris gikk til Ospekollens B-Frøya. Eier og fører Hans Ole Ingulfsvann. Det
var 17 hunder som startet.
Fullkombinertprøve 7. september
Årets fullkombinertprøve gikk som i fjor ut fra Songli gård. I år ble jaktprøvedelen tatt først, og de
som er innstilt til premie etter denne møter apportdommer nede ved Songli for gjennomføring av
apportdelen. Fem av sju hunder ble premiert og to av dem hadde tre fuglearbeid før lunsj. Ida Solli
fikk 1. AK fullkombinert.
Høgkjølprøven 2020 - høyfjellsprøve 24.-25. oktober
Som det nå har blitt tradisjon for, var prøven sentrert rundt Songli gård. Vi brukte terreng rundt
gården, samt Slettfjellet lenger oppe på Hemnkjølen. Oppropet var begge dager kl. 08:00 på Songli
gård. Prøven ble gjennomført med todagers VK og kvalifisering på lørdag. UK/AK ble gjennomført
begge dager. Det var 100 hunder som gikk ut på lørdag. Søndag var det 57 hunder som stilte til
start.
Årsmøte og fellestrening 7.- 8. november
Arrangeres med middag og overnatting på Songli gård og med trening i fjellet lørdag og søndag. Det
er mulighet for overnatting for de som ønsker det. På søndag drar vi ut i fjellet bak Songli for å trene
hund. Siden fellesutstillinga er blitt avlyst i år, har vi mulighet for å trene på lørdagen også. Årsmøtet
starter kl. 18.
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Fellesutstillinga 7. november
Det var meningen at NVK Trøndelag skulle være arrangør i år. Utstillingen ble avlyst pga. korona og
det vil nå i samarbeid med NISK bli søkt om kompensasjon for tap.
Studieforbundet for natur og miljø
De fleste av klubbens samlinger og kurs er berettiget til støtte. Studieforbundet natur og miljø
utbetaler tilskudd til kurs som gjennomføres i h.t Lov om voksenopplæring. Dette skal bidra til å
holde deltakerprisen nede. Kurset må være offentlig kunngjort og åpent for alle. Kurset skal følge et
godkjent pedagogisk opplegg. Studieforbundet har mange relevante studieplaner for oss. Kurs skal
være godkjent av før kursstart og det settes krav til antall kursdeltakere. Kurset må bestå av minst 8
kurstimer. Deltakelse skal dokumenteres med nøyaktig ført frammøteliste som viser møtedatoer
med klokkeslett, deltakernes navn, fødselsår og bostedsadresse. Deltakere som fullfører kurset,
skal få utlevert kursbevis eller annen skriftlig dokumentasjon. Ved rapportering av gjennomførte kurs
skal det anslås hvor mange gratis dugnadstimer arrangøren har lagt ned for å få gjennomført kurset.
Inntjening og overnattingskapasitet Songli

I disse korona-tider kan vi risikere at vi ikke klarer å utnytte mer enn halve overnattingskapasiteten
på Songli da bare deltakere fra samme husstand kan dele rom. Det påvirker klubbens inntjeningsmuligheter. På grunn av stedets betalingsmodell er det mest lønnsomt å benytte få hus som mulig.
Årets jakthund ble
KV Burre til Geir Henning Strøm med 31 poeng.
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